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«Muntanyes-torres de la terra surten,
forts de la llengua, militars Talaies,
i es pronuncia un pas entre les serres
i el coll d’es Vent s’esmuny fregant els llavis.
S’Hort Nou al llarg dels segles segueix nou.
Gramaticals famílies els camps poblen:
Figuera, Figueretes, Figueral.
Llatí Forada i àrab Benirràs.
Verda una punta, Roig un port, Negret
un cap, i la blancor de sal de l’illa
va al puig Blanc, el cap Blanc, sa Blanca Dona».

M. Villangómez  Llobet (1986: 136-137)



A GASPAR AGUILÓ, 

pare meu,

amb un  llast  feixuc  d’enyorança  i  amb un 
pregon agraïment per l’herència rebuda de la 
seva  bondat,  d’un  valor  molt  més  alt  que 
l’or: 

en  un  temps  de  misèria  cultural,  em  va 
iniciar  en la  lectura  en català mitjançant  el 
món encisador de les rondalles, fent que els 
herois,  els  paisatges  de  meravella,  els 
antropònims,  els  noms de  lloc  i  la  frescor 
d’una  llengua  embruixadora  deixassin  un 
bell  solatge  tendral  en  la  meva  ment 
bocabadada.



TOPO...

«No us penseu que sigui un nostàlgic de la fam i de la misèria, no 
us penseu que evoqui amb enyorança els anys de la fam i de les 
penúries; no, deman posar fre a aquesta voracitat que ens portarà al 
mateix lloc funest d’on partírem quan res no teníem del que tenim 
ara, però sense la terra, ja». 

F. Munar i Munar (1998: 15).

...NÍMIA

«Potser una de les majors dificultats amb què topa el toponimista 
sigui la d’adonar-se de fins a on li és permès d’arribar».

X. Terrado i Pablo (1994: 66).
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JUSTIFICACIÓ

L’interès del qui subscriu pels estudis de toponímia és molt anterior a la seva 
formació  universitària1 i  la  idea  d’arreplegar  i  estudiar  els  topònims  santanyiners i 
saliners es despertà de manera casual, arran d’una conversa, vers l’any 1974, amb un 
santanyiner, l’informant  nombre noranta-dos  d’aquesta  obra,  que aleshores  tenia uns 
quaranta-dos  anys.  Parlant  amb aquell  home,  a  Cala  Santanyí estant,  el  tema de  la 
conversa va llenegar casualment cap als noms de les penyes del lloc on ens trobàvem. 
En comentar-li la meva estranyesa davant els diversos indrets nominats que jo sabia, tan 
prop uns  dels  altres,  ell  encara n’afegí un bon grapat,  per la qual  cosa vaig quedar 
sorprès  i  admirat  alhora,  impactat  per  la  riquesa  d’aquella  deu  onomàstica.  Pel  fet 
d’haver  estat  tant  d’anys a  la  cala,  creia  que  pràcticament  ho  coneixia  tot  sobre  la 
qüestió, ja que el lloc és petit. Aleshores vaig pensar: si de la ribera on he viscut tants 
d’estius desconec tantes coses, és evident que en els paratges que quasi no he trepitjat 
mai hi ha d’haver muntanyes d’informació per descobrir. Immediatament vaig intentar 
imaginar la magnitud de pèrdues que experimenten els pobles pel sol fet de no fixar per 
escrit allò que saben les persones més velles. I així, després d’arreplegar la toponímia de 
Cabrera i els seus illots –publicada després en un mapa (C. Aguiló Adrover, 1980)– , em 
vaig posar a recollir  la de Santanyí i  ses Salines.  J.  Miralles va donar a conèixer la 
intenció del recull en el decurs d’una ponència exposada a principis d’abril de 1982 en 
el col·loqui d’onomàstica celebrat a la Real (J. Miralles Montserrat, 2003: 113). La feina 
de camp no va ser feta de manera seguida, sinó que, durant el quart de segle que va 
durar, hi va haver períodes d’inactivitat més o menys llargs.

La  matèria  primera  d’aquesta  tesi  va  ser  recopilada,  doncs,  de  manera 
autodidàctica. En consequència, es veu afectada per algunes mancances metodològiques 
que segurament avui no patiria, tot i que vull pensar que no són greus i que, en tot cas, 
afecten  sols  mínimament  la  qualitat  del  producte  acabat.  Així,  per  exemple,  en  les 
primeres  entrevistes  interrompia  l’informant  amb  massa  freqüència,  deixant-li  poc 
marge per a la reflexió, però l’ensenyament de la feina mateixa va fer que aquest aspecte 
milloràs  progressivament  al  llarg  del  temps.  Hauria  d’haver  anotat  les  dates  de  les 
enquestes i  l’edat de l’interlocutor en el  moment  de l’entrevista, com també la seva 
adreça i  el  telèfon. Després de tants anys, en voler actualitzar dades sobre possibles 
dates de defuncions, hi ha hagut dificultats per saber quin era el domicili d’alguns dels 
enquestats. De les transcripcions fonètiques que es varen dur a terme, es pot dir que no 
eren gens ortodoxes i que només qui signa era i és capaç d’interpretar-les. Per contra, la 
poca  atenció  dedicada  als  aspectes  esmentats  es  veu  parcialment  compensada  pel 
nombre de persones consultades, segurament superior al que normalment s’espera d’una 
obra de les mateixes característiques.

Un treball global sobre la toponímia d’ambdós termes no s’havia fet mai. Cap de 
les  dues  obres  més  ambicioses  que  sobre  el  tema  s’han  realitzat  s’aproxima  a 
l’exhaustivitat. I no sols això, sinó que totes dues en són ben lluny, tot i que ambdues 
són molt interessants i meritòries. Tant el  Mapa General de Mallorca, de J. Mascaró 
Pasarius,  amb  el  seu  complement,  el  Corpus  de  toponímia  de  Mallorca,  com 
l’Onomasticon Cataloniae, de Joan Coromines passen per alt un nombre elevadíssim de 
noms de lloc de l’àmbit estudiat. No és cap gosadia afirmar que molts dels topònims que 
ací es reporten no havien estat mai recopilats. És per això, doncs, que aquesta tesi no 

1 L’autor es matriculà de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears el curs de 1991-1992, 
després de superar la prova d’accés per a majors de vint-i-cinc anys.
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sols compleix una intenció d’estudi, sinó també de salvament, ja que si la societat que 
usa aquestes unitats un dia les arriba a perdre oralment,2 sempre hi haurà la possibilitat 
de recuperar-les a partir de les formes transmeses per l’escriptura. No pot ser mai una 
exageració  afirmar  que  aquesta  recopilació  prèvia  a  l’estudi  era  una  necessitat 
inajornable. O es feia llavors o mai, ja que hem assistit a un trist moment històric marcat 
per una brusca interrupció de les fonts orals. L’estudi es veurà només complet si del seu 
contingut es deriva un augment de la freqüència d’ús dels topònims entre la població, tot 
i que és evident que perquè això passi s’hi hauran d’implicar els governants de manera 
decidida.  L’èxode de la gent del  camp, que engreixa el  sector de serveis,  ha deixat 
abandonades zones extenses de la ruralia i ha tendit a agrupar la població en els nuclis 
històrics  i  en les  noves urbanitzacions  de la  franja costanera.  La societat  agrària ha 
esdevengut  residual  i  es  concentra,  cada  dia  més,  en  el  vèrtex  de  la  piràmide  de 
població. Tot i que és inqüestionable que hi ha una toponímia urbana, perquè l’urbs té 
llocs  i  aquests  llocs  tenen  nom,  és  notori  que  la  branca  territorial  de  l’onomàstica 
s’evoca molt millor des del camp i és molt clar que els nuclis urbans no són altra cosa, 
almenys en els seus orígens, sinó petites pauses puntuals del camp, per més que ara el 
desmesurat  creixement  de  les  ciutats  ens  situï  amb  un  ritme  vertiginós  dins  una 
perspectiva de termes invertits que ens fa oblidar l’extracció rural de la humanitat. A 
més, la nova toponímia que sorgeix amb el creixement  urbà consumeix,  sovint amb 
avidesa, la del camp, preexistent i moltes vegades força antiga. Que no es vegi, però, en 
aquestes afirmacions un menyspreu envers els noms inclosos dins les trames urbanes, ja 
que el seu interès no es pot posar en dubte. Són dos àmbits diferents i ambdós atresoren 
valors, si bé molt desiguals.

Per què una tesi sobre toponímia? La resposta és senzilla: el tema té una força 
irresistible,  perquè  aquesta  ciència  se  situa  en  el  punt  d’encontre  de  nombroses 
disciplines. S’hi implica en primer lloc la filologia i en segon la cartografia. Tot i que és 
cert que cadascú sol desviar l’aigua cap al seu molí, voldria justificar el fet de posar la 
filologia en el primer esglaó, tot invertint els termes grecs de l’etimologia de la paraula 
toponímia:  sense  llengua  no  hi  ha  possibilitat  d’haver-hi  topònims;  per  contra  és 
imaginable  un  territori  sense  noms,  encara  que  la  realitat  sigui  gairebé  sempre  la 
contrària  i  que  les  petites  zones  desertes  de  nominacions  constitueixin  precisament 
l’excepció. De totes formes, la filologia i la geografia se’n duen les dues millors tallades 
d’aquest repartiment. La resta correspon a la història, de manera encara molt destacada, 
i  a  la  botànica,  la  zoologia,  la  geologia,  l’etnologia i  un  caramull  més  de ciències. 
Possiblement no hi ha cap aspecte de la naturalesa o de l’activitat humana que no es 
trobi,  poc  o  molt,  representat  en  els  noms  que  l’home dóna  als  llocs  de  les  seves 
vivències. La toponímia és, doncs, un bon punt de mira per contemplar el món. Si una 
llengua ja és el producte d’una manera de veure el món, més motivadament ho és encara 
la toponímia, ja que és la llengua directament adherida al món i l’observació detinguda 
del corpus toponímic d’un país ens mostra de manera ben oberta l’organització d’aquest 
país i la visió que en tenen els seus habitants, tant els actuals com els del passat. Heus 
ací el punt fort del poderós atractiu que la caracteritza: ens obre finestres al passat que 
permeten abordar el misteriós origen de les coses, la gènesi dels llocs, les primitives 
petjades  dels  establiments  humans.  Per  altra  banda,  guarda  gelosament  nombrosos 
secrets que resisteixen la insistència pacient dels filòlegs més abrinats i només de tant en 
tant es treu el vestit de l’opacitat com a premi a la tenacitat de l’investigador.

2 És ben possible, dissortadament, que molts dels topònims que foren recollits d’un sol informant avui ja 
hagin desaparegut de l’ús popular.
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Per què s’ha elegit com a marc geogràfic el cornaló del sud-est de Mallorca? La 
tria respon a un motiu bàsic, reforçat per una sèrie de causes addicionals. Sent el lloc de 
naixença i de residència de qui signa, l’elecció té nombrosos avantatges: la coneixença 
directa del territori, la facilitat per contactar amb els informants, el fet de ser usuari d’un 
gran nombre de noms de lloc des de molt abans de l’inici de les entrevistes, la rapidesa 
d’accés als punts nominats, la circumstància de compartir el subdialecte amb la majoria 
de persones enquestades i més coses fan que la decisió sigui bona d’encaminar. Ho és 
més  encara  quan hom entreveu que  el  filó  que  s’ha  d’explotar  sembla  ric,  que  les 
informacions  seran  denses,  que  hi  ha  bons  coneixedors  del  terrer  amb  acusades 
predisposicions per lliurar els secrets a qui sàpiga guanyar la seva confiança i valorar la 
seva contribució i esforç.

En la zona que és objecte d’estudi es troben representats quasi tots els “biòtops” 
toponímics, si és permès dir-ho així. Hi falta l’alta muntanya, molt mal substituïda per 
unes elevacions tan modestes que no assoleixen els tres-cents metres sobre el nivell del 
mar.  En  compensació,  s’hi  troba  una  llarga  costa  heterogènia,  prou  articulada 
negativament, amb zones de penya-segats alterosos i amb roquissars quasi a ras de mar, 
amb sistemes dunars  i  d’aiguamolls,  amb cordons de cingles,  amb trams de penyes 
esglaonades,  amb  coves,  illes,  farallons,  esculls,  tenassars...,  tot  molt  diversificat 
topogràficament  i  amb  una  certa  variació  litològica.  A  l’interior,  domina  un  pla 
discretament elevat, drenat per una xarxa important de torrents i barrancons, amb boscos 
i camps de conreu, pedregars, dunes vives i fossilitzades i diversos poliès, un dels quals 
ostenta  el  rècord  de  superfície  a  tota  l’illa.  Algunes  conques  tancades  alberguen 
importants zones humides que eixamplen més el ventall de possibilitats toponímiques i 
diversifiquen el paisatge. Sobre els efectes de la humanització, és interessant assenyalar 
que,  a  més  d’un  ampli  sector  en  el  qual  predominen  els  minifundis,  generadors 
incessants  de  topònims,  hi  ha  diverses  àrees  de  declarada  vocació  latifundista  que 
permeten l’immobilisme dels noms de lloc. Els àmbits lingüístics de cinc nuclis urbans 
històrics, ço és, preturístics, deixen perfilar algunes isoglosses d’apel·latius toponímics. 
A tota la diversitat natural mencionada, estimulant a l’hora de la selecció i delimitació 
de l’àmbit d’estudi, cal sumar la presència de l’ampli cinyell marí i la seva extensió 
pelàgica que banya el territori per dos costats i esdevé el brou de cultiu d’un discret 
grapat de talassònims. 

D’acord  amb l’etimologia,  la  paraula  toponímia  evoca territori  i  llengua.  La 
interpretació o lectura d’un mapa on es troben ambdues coses representades constitueix 
un plaent viatge, orfe de soscaires i fins i tot de despeses. En una carta muda seria un 
viatge en solitari, perquè sols hi podríem contemplar les muntanyes, els rius, les ciutats, 
les boscos, les carreteres..., però no hi veuríem els homes, ni escoltaríem llur parlar. En 
un mapa farcit  de  topònims,  feim camí amb belles  companyonies i  contactam amb 
homes de tots els indrets i de totes les èpoques, amb pobles de la més remota antiguitat i 
amb habitants dels nostres dies.

Crec  que  qualsevol  lector  comprendrà  que  el  treball  ha  estat  summament 
gratificant, que ha resultat una manera pacífica de conquerir i dominar tot el territori, 
d’abastar-ne els secrets i d’arribar a la més completa estimació de la terra per la via de la 
coneixença.  Cadascuna  de  les  entrevistes  va  ser  una  mena  d’aventura,  una  forma 
d’endinsar-se  en  el  paisatge  desconegut  o  conegut  només  a  mitges,  una  manera  de 
quedar sorprès davant cada petita troballa, encara que no fos estrictament lingüística, 
perquè,  entre  els  tots  els  atractius  de  la  toponímia,  sempre  cal  valorar  altament  la 
capacitat que té de seduir l’investigador i fer-li fer tala dins altres camps del saber, tots 
curulls d’interès.
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Així les coses, pens que encara que només fos per sostreure de la fosca gola de 
l’oblit  el  bagatge cultural  que s’enganxa als noms de lloc bé ho pagava fer  l’esforç 
d’arreplegar-los.  Si  hi  afegim  l’interès  que  té  abordar  l’estudi  de  les  unitats 
toponímiques,  en  el  qual  se  solapen  tantes  branques  de  ciències  extralingüístiques, 
l’elecció, tant del tema com de l’espai,  haurà estat, a parer meu, del tot escaient.
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ANTECEDENTS

A Santanyí i ses Salines, com a molts de municipis de Mallorca, els estudis de 
toponímia no són excessivament abundosos i, per poc que reculem en el temps, estan 
molt comptabilitzats. Data de 1877 el primer testimoni d’observació toponímica a l’àrea 
d’estudi.  Es tracta d’una al·lusió del rector Cerdà al caràcter hagiogràfic del nom de 
Santanyí (RRV, 2000: 210), tot i que cal assenyalar que no és una referència marcada 
per un esperit científic, sinó únicament religiós. El nom de la vila va tenir l’exclusivitat 
de ser el pol d’atracció de les primeres ullades fetes a un topònim local. La més antiga, 
si deixam de banda la que s’acaba de presentar, és la del clergue manacorí J. Parera, 
publicada a la revista poblera de sa Marjal (1917: 99). La grafia del nom de la població 
motivà una nota de Mn. Alcover en el  Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana  
(1925-1926: 86), redactada amb la intenció de denunciar la manca de criteri de l’Institut 
d’Estudis Catalans a l’hora de transcriure el fonema oclusiu nasal palatal sonor, que 
aleshores fluctuava entre el dígraf ny i la corresponent grafia del castellà. Entre 1926 i 
1968  es  publicà,  amb  la  reedició  dels  dos  primers  volums  adaptats  a  les  normes 
fabrianes, el Diccionari Català Valencià Balear, en el qual tenen entrada bàsicament els 
topònims que més interessaren els editors des del punt de vista lingüístic. Hi trobam els 
topònims majors, noms de possessions, sementers importants i llocs menors de noms 
que  presenten  algun  aspecte  destacable  en  la  seva  estructura.  El  1936  aparegué 
l’etimologia de Santanyí d’A. Griera (1936: 161), que veu un sant Andreu en el nom de 
la vila,  i  després les de L. López Santos,  aparellada amb Centenys (Esponellà),  mal 
grafiat Santenys, i forçada a fer-la derivar, sense cap criteri, d’un nom en -acus (1960: 
604) i la de B. Vidal i Tomàs (1960a), que a parer del qui subscriu és assenyada. Aquest 
mateix any F. de B. Moll argumentava la correcta grafia del nom des Llombards (1960 i 
1960b),  recolzada  amb bons  criteris  sobre  el  gentilici  llombarder.  L’any anterior  J. 
Lladó Ferragut havia publicat una obra sobre la història de ses Salines que reporta molts 
noms de lloc del passat. El 1960 Joan Veny es referí a diversos topònims locals, amb 
atenció  a  alguns  arcaismes  i  a  la  deixa  dels  musulmans,  a  l’article  La  toponimia, 
publicat  en  el  quinzenal  “Santanyí”. L’any següent,  V.  M.  Rosselló  Verger  donà  a 
conèixer un interessant estudi classificatori sobre la toponímia del migjorn i xaloc de 
Mallorca, que aporta una bona nòmina d’unitats locals (1961-1962: 25-47).  L’avanç 
més espectacular, pel que fa al gruix de materials presentats, es produí entre 1962 i 1967 
amb  la  publicació,  per  part  de  J.  Mascaró  Pasarius,  del  Corpus  de  toponimia  de 
Mallorca, en el qual s’inventariaren i s’estudiaren moltíssims noms de lloc, potser al 
voltant de prop de cinc-cents, si sumam els de Santanyí i els de ses Salines. Aquesta 
obra és fruit d’un treball cartogràfic anterior, el Mapa General de Mallorca, a escala 1: 
31.250, que porta data de 1958 i constituí, en el seu moment, el mapa amb més densitat 
de toponímia de tots els que s’havien fet  de l’illa.  El 1964 va veure la llum la tesi 
doctoral  de  V.  M.  Rosselló  Verger,  Mallorca,  el  Sur  y  Sureste,  que  conté  moltes 
referències a topònims locals, a més d’un capítol dedicat exclusivament a l’estudi de la 
toponomàstica  (p.  249-251).  Un  any després,  J.  Coromines  publicà  els  Estudis  de 
toponímia catalana, que inclouen en el mapa corresponent els topònims de Santanyí i 
Portopetre (sic), classificats entre els mossàrabs. El 1971 E. Sans Rosselló es referí a 
l’etimologia de Santanyí (p. 119). R. Rosselló Vaquer no s’ha aturat mai de publicar 
documentació relativa a la toponímia de la zona. Són especialment interessants els seus 
treballs compresos entre 1973 i 1992, però sobretot el noticiari que edità l’any 2000, 
abundós de noms de lloc de tota mena compresos entre el segle XIII i l’actualitat. El 
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1974 F. de B. Moll es referí a l’ètim del cap del municipi (p. 363). Aquest any mateix, 
A. Ponç i Fullana, a la seva obra sobre el segle XIII a Santanyí, detallà la relació de les 
alqueries i  rafals  de  l’època medieval.  À.  Poveda  i  Sánchez  repassà  també la  llista 
d’alqueries i rafals musulmans a partir de la documentació dels arxius ciutadans (1979-
1980). Després també es detingué en l’etimologia del nom de Santanyí (1982: 155). M. 
Sanchis Guarner incidí també sobre la qüestió etimològica del nom de la vila (1980: 94). 
Entre  el  1980  i  el  1991,  el  Diccionari  Etimològic  i  Complementari  de  la  Llengua  
Catalana, de J. Coromines, inclou observacions sobre alguns topònims nostres, pocs, 
entre els quals el nom de la població al qual dedica bona atenció i el relaciona amb una 
santa Agnès, tot rebutjant la hipòtesi de l’anyell sant, fruit de «prejudicis de sagristia», 
segons  el  mestre.  També  hi  prestaren  atenció  E.  Moreu-Rey  (1982:  96),  J.  Capó 
Villalonga (1985: 60) i l’Onomasticon Cataloniae (1990: 819). Aquesta obra, tot i el 
seu valor extraordinari, concentra l’atenció, bàsicament, en els noms de lloc opacs de tot 
el domini,  sobretot en els que abarquen territoris o entitats d’una certa envergadura. 
Sense haver comptabilitzat els del nostre àmbit, hom diria que el gruix és bastant menor 
que el del  Corpus de toponimia de Mallorca. Cal tenir present que el mestre només 
sojornà  a  Santanyí  el  cinc  i  sis  de  març  de  1964  i  treballà  únicament  amb  dos 
informants. A tall d’exemple es pot dir que en el volum primer, d’autoria compartida 
amb J.  Mascaró Passarius  i  dedicat  especialment  a les  illes  Balears,  amb dificultats 
passen de la mitja dotzena. El qui subscriu publicà el 1980 un treball sobre la toponímia 
costanera del sud de l’illa, que inclou, per tant, la franja del litoral de Santanyí i ses 
Salines (1980: 25-49). L’any següent s’ocupava dels talassònims de la zona (1981: 73-
82)  i  entre  el  1983  i  el  1999  de  diverses  qüestions  etimològiques  de  noms  com 
Serenyana, Mondragó, es Bauç, etc., reunides i actualitzades el 2002 en un llibre. El 
1982  M.  Barceló  i  Vidal  realitzà  un  interessant  estudi  de  la  toponímia  urbana  de 
Santanyí. G. Llompart Moragues ens féu conèixer detalls de la toponímia costanera de 
finals del segle XIV en un article sobre la torre de sa Vall (1984). El 1990 M. Danús 
publicà una obra sobre el segle XV a Santanyí que és bàsica per conèixer la toponímia 
d’aquella  centúria.  El  1993  aparegué  un  llibre  revelador,  fruit  del  descobriment 
arxivístic d’una relació de les propietats del comte Nunó Sanç. Els seus editors, A. Mut 
Calafell i G. Rosselló Bordoy, transcriuen vint-i-un topònims d’alqueries i rafals, molts 
dels  quals  eren  desconeguts  abans  d’aquella  troballa.  Amb  aquesta  obra  sorgí  per 
primera i  única vegada una etimologia que nega el  caràcter hagiogràfic del topònim 
major.

Dels últims anys, l’aportació més interessant és la de la  Gran Enciclopèdia de 
Mallorca,  que  dels  topònims  majors  aporta  esplèndides  ressenyes  amb  riquíssima 
documentació històrica. El Mapa de Mallorca 1/25000 que s’edità posteriorment grafia 
al voltant de cinc-cents cinquanta topònims a l’àmbit d’estudi. Entre els anys 1990 i 
1995 es va aixecar el Mapa Topogràfic Balear, fins ara l’obra cartogràfica que consigna 
més  toponímia  de  les  illes  Balears.  Climent  Picornell  i  Antoni  Ordines  foren  els 
responsables d’aquest recull.
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INTRODUCCIÓ GEOGRÀFICA

L’àmbit d’estudi, situat a l’extrem meridional de l’illa de Mallorca, comprèn els 
termes  municipals  de  Santanyí  i  ses  Salines,  una  àrea  geogràfica  emmarcada  pels 
paral·lels 39º 24’ 39’’ (es Puig de sa Talaia, Calonge) i 39º 15’ 50’’ (es Cap de ses 
Salines) de latitud nord i els meridians 6º 40’ 5’’ (na Llarga, sa Colònia) i 6º 55’ 36’’ (sa 
Punta Grossa, Cala d’Or) de longitud est. Correspon a l’antiga estructura municipal del 
terme de Santanyí que perdurà inalterada fins a 1925, any en què se’n desmembrà ses 
Salines. Es tracta d’una superfície d’uns cent seixanta-cinc quilòmetres quadrats, dels 
quals  poc  més de  cent  vint-i-sis  corresponen a  Santanyí i  prop de  trenta-nou a  ses 
Salines.

El terme de Santanyí confronta pel nord amb el de Felanitx, a l’est i al sud amb 
la Mediterrània i  a l’oest  amb els  termes de ses Salines i  Campos.  El  terme de ses 
Salines limita al nord amb els de Campos i Santanyí, a l’est amb el de Santanyí, al sud 
amb la Mediterrània i a l’oest amb el terme de Campos.

La  franja  costanera  d’ambdós  municipis,  descomptant  les  sinuositats  de 
l’articulació, és de poc més de trenta quilòmetres, dels quals quasi vint-i-cinc pertanyen 
a Santanyí i  poc més de sis  a ses Salines.  Si  seguim meticulosament  les entrades  i 
sortides  del  litoral,  tendrem un recorregut  de  quasi  cinquanta-vuit  quilòmetres,  dels 
quals quasi quaranta-vuit són de Santanyí i els deu restants de ses Salines. La totalitat 
dels perímetres de les illetes dels dos termes es desenvolupa en uns quatre quilòmetres i 
mig, gairebé tots de ses Salines, perquè els dels dos únics illots santanyiners no sumen 
ni mig quilòmetre.

La  superfície  de  l’àrea  d’estudi  supera  els  cent  seixanta-cinc  quilòmetres 
quadrats. Santanyí en té poc més de cent vint-i-sis i ses Salines quasi trenta-nou. És un 
àmbit de vocació essencialment marítima, si observam que per cada quilòmetre de costa 
en línia recta tenim només una mitjana de cinc i mig quilòmetres quadrats de hinterland. 
El punt més allunyat de la mar es troba a ses Angoixes, en la confluència dels termes de 
Felanitx i Campos amb Santanyí, a vuit quilòmetres set-cents metres de Cala Santanyí. 
Pel que fa a l’extensió, Santanyí és el desè municipi de Mallorca i ses Salines el trenta-
tresè.

Santanyí i  ses Salines són dos dels sis  municipis que integren el  Migjorn de 
Mallorca, segons la divisió de V. M. Rosselló Verger (1964). Són essencialment plans, 
si exceptuam el petit sector orogràfic que fa de partió natural entre Santanyí i Felanitx, 
amb altures molt discretes que culminen en els dos-cents setanta-nou metres des Puig 
Gros. La segona altura, sa Penya Bosca, té dos-cents cinquanta-vuit metres i la tercera, 
Consolació,  dos-cents  cinc.  La resta  de  muntanyoles destacables,  totes  a  la  mateixa 
contrada, són mitja dotzena i es troben entre els dos-cents metres d’altura i els cent. És 
una avançada orogràfica discretíssima de les serres de llevant, amb minses repercussions 
en els ecosistemes locals. Aquest sector, de tímida vocació muntanyosa, comprèn els 
terrenys que es localitzen sobre la corba de nivell dels cent metres, que integren el vuit 
per cent de la superfície municipal de Santanyí (V. M. Rosselló Verger, 1964: 6). La 
resta del terme de Santanyí és un altiplà tortonià, elevat per regla general per sobre els 
vint metres sobre el nivell de la mar, que té en el litoral el seu punt culminant en es 
Bauç, a poc més de cinquanta metres d’altura. El gruix d’aquests sediments sense plegar 
perd potència a mesura que ens acostam as Cap de ses Salines, que emergeix només uns 
pocs metres per damunt la superfície de l’aigua. La monotonia dels terrenys plans es 
trenca sobretot per la presència de la xarxa torrencial i no tant pels discretíssims turons 
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que s’aixequen ça i lla uns pocs metres per sobre la resta del territori i moltes vegades 
són la base d’antics assentaments humans. La planura alberga els depòsits de molasses 
vindobonianes de gra fi, l’anomenada pedra de Santanyí, explotada al llarg de la història 
a molts indrets, sobretot al sector de la vila i els seus voltants. Al peu dels penya-segats 
terciaris  del  litoral  o  sobre  el  caire  dels  espadats  es  troben minses  restes  de  dunes 
plistocèniques. Les de la part jussana de vegades es veuen envaïdes per la mar per causa 
d’extraccions històriques molt intenses. El terme de ses Salines participa en gran part de 
les  característiques  topogràfiques  de  la  conca  de  Campos.  A la  part  de  sa  Vall  es 
desenvolupen, a més d’importants sistemes dunars, dues conques lacustres, la major de 
les quals, s’Estany de ses Gambes, té devers un quilòmetre quadrat d’extensió.

La xarxa torrencial que drena les terres santanyineres té en part el seu inici en el 
petit sector muntanyós suara esmentat, exceptuant els torrents de la conca de Portopetro 
que començen a Sant Salvador, en el terme veí de Felanitx. Alguns dels llits, en general 
poc encaixats,  desemboquen al  mar  a  través d’una  petita  albufera  o  estany que sol 
prendre el  nom de la  cala  rere  la  qual  s’amaguen.  N’hi  havia  a  Cala  Llonga,  Cala 
Santanyí i Cala Llombards. Subsisteixen encara els de ses Fonts de n’Alis i s’Amarador. 
A mesura que avançam cap a l’extrem meridional de l’illa els torrents es fan més curts 
fins  arribar a desaparèixer en acostar-nos as Cap de ses Salines.

La major part de la superfície de Santanyí alberga sòls pocs profunds, exceptuant 
els des Camp d’en Torrella, el poliè major de Mallorca, i els d’algunes dolines no gaire 
allunyades, tals com es Camp d’en Bover, es Camp de sa Bassa, es Camp de s’Avenc, 
etc. 

Correspon a l’àmbit d’estudi una de les cotes més baixes de pluviositat de l’illa. 
L’extrem de màxima aridesa se situa a la zona de sa Vall,  en el terme saliner,  amb 
menys de quatre-cents mil·límetres anuals, mentre la part menys àrida, la dels voltants 
de s’Alqueria Blanca, en recull entre cinc-cents i cinc-cents cinquanta (V. M. Rosselló 
Verger, 1964: 59). 

És obvi que sobre aquest suport geològic es desenvolupa una vegetació pobra. 
L’ullastrar cobreix  les terres de l’interior i  el  pinar les més acostades al  litoral.  Els 
alzinars apareixen tímidament a les parts exposades a la tramuntana dels llits torrencials, 
sent,  el  des  Torrent  de  s’Almunia,  el  més  meridional  de  Mallorca.  Una  cridanera 
pobresa d’espècies vegetals constitueix la nota característica dels terrenys incultes. A les 
garrigues  dels  dos  termes  no es  troben gaires  coses  més  que pins,  ullastres,  mates, 
romanins,  esparregueres  de  gat,  estepes i  càrritx.  La presència  d’altres  espècies  que 
trenquin aquesta monotonia és sempre localitzada. De vegades ho fa el ciprell (Erica 
multiflora), o la gatosa (Genista lucida), més rarament la garlanda (Lavandula dentata) 
i, més encara, el peu de milà (Thymelaea hirsuta). Entre els endemismes destacables3, 
sovint  molt  localitzats,  tenim  Launaea  cervicornis,  Sibthorpia  africana,  Astragalus  
balearicus,  Genista  acanthoclada,  Genista  lucida,  Hypericum balearicum,  Teucrium 
asiaticum i Cylclamen balearicum, entre d’altres.4

Els  animals  terrestres  que  es  troben  a  l’àrea  d’estudi  són  pràcticament  els 
mateixos  de  la  resta  de  l’illa,  tot  i  que  cal  fer  algunes  puntualitzacions.  Entre  els 
mamífers  carnissers  (mostel,  geneta)  és  cridanera  l’absència  del  mart  que 
tradicionalment tenia com a límit meridional llevantí sa Mola des Fangar, en el terme de 
Manacor, per més que hi hagi alguna cita històrica a Calonge. Sembla, però, que aquests 

3 Sobre la flora endèmica insular, vegeu el llibre de G. ALOMAR, M. MUS I J. A. ROSSELLÓ, Flora endèmica 
de les Balears,  Consell Insular de Mallorca (Palma, 1997).
4 Algunes d’aquestes espècies han estat observades per primera vegada a l’àmbit d’estudi per A. Mestre i 
el sotasignant.
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darrers  anys  assistim  a  una  remarcable  expansió,  propiciada  segurament  per 
l’abandonament de les zones de conreu i l’augment de la superfície forestal, que fa que 
adesiara se’n detectin excrements en el parc de Mondragó. La llebre es troba, sobretot, a 
les finques de sa  Vall  i  sa Vallet  i  en els  camps rasos  sense parets (es  Camp d’en 
Torrella). A mitjan segle XX s’hi va extingir el vell marí, sent la darrera captura una 
fembra prenyada que entrà dins una moruna calada davant es Blanquer (Mondragó).5 

Entre els rèptils, cal assenyalar una discreta presència de tortugues terrestres (Testudo 
hermanni), que es veuen de tant en tant a les àrees forestals o a les seves proximitats,6 i 
bones poblacions insulars de sargantanes7 (Lacerta lilfordi ssp.  jordansi) sobre s’Illot 
d’en Curt, na Pelada, na Guàrdies i na Moltona. Fa pocs anys que es va extingir a s’Illot 
des Frares.8 

5 Sobre els mamífers, vegeu el llibre de J. A. ALCOVER, Els mamífers de les Balears, editorial Moll (Palma 
de Mallorca, 1979).
6 Hi ha notícies de tortugues observades i/o capturades a diversos llocs del terme de Santanyí, abans de les 
pràctiques de repoblament artificial: sa Penya Bosca, sa Vallet, Cala Santanyí. Un dels indrets que sembla 
que en mantenen una certa població és es Mitjà Gran de sa Talaiola.
7 Localment, sarcantanes.
8 Sobre els rèptils, vegeu el llibre de  J. MAYOL SERRA,  Rèptils i amfibis de les Balears,  editorial Moll 
(Palma de Mallorca, 1985).
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INTRODUCCIÓ HISTÒRICA

A hores d’ara, no és possible situar de manera segura els inicis dels establiments 
humans  a  l’antic  terme de  Santanyí abans  de  l’estadi  cronològic  de  les  ceràmiques 
incises (2600/2500-1900 a. C.,  M. Calvo  et al., 2001: 37), tot  i  que hi podria haver 
indicis de poblament anterior en una àrea a l’aire lliure des Rafal des Porcs, en la qual es 
troben restes abundoses d’una indústria de sílex que han estat posades en relació amb la 
possible presència a l’illa d’assentaments del neolític preceràmic (E. Carbonell  et al., 
1981:  75-80).  De  les  primeres  presències  humanes  a  l’àrea  d’estudi,  la  més  ben 
coneguda és la des Velar (J. Carreras Escales i J. Covas i Tomàs, 1984: 3-37), un turó al 
costat mateix de la vila de Santanyí, sobre el qual sembla que hi hauria hagut entre les 
dates esmentades un petit poblat de cabanes, construïdes amb materials no perdurables. 
Es tracta d’un assentament caracteritzat per la presència de ceràmiques incises i llises, 
acompanyades d’indústria  lítica  (ganivets  de  sílex),  òssia  (punxons)  i  metal·lúrgica 
(evidències de fundició). Cal situar dins el mateix estadi cronològic les escasses restes 
de ceràmiques incises procedents de sa Cova des Drac de Cala Santanyí i de sa Cova de 
ses Genetes i sobretot els ganivets de sílex trobats a principis del segle XX a Son Vives 
(J. Carreras Escales i J. Covas i Tomàs, 1984: 3).

Les  primeres  estructures  en  pedra  en  superfície  corresponen  als  monuments 
d’habitació que anomenam naviformes, de planta de ferradura allargada, d’una tècnica 
constructiva que es consolida entre el  1400 i  el  1200 a.  de C. És sorprenent que el 
repartiment  geogràfic d’aquests edificis no cobreixi  tota l’àrea d’estudi,  ja que en el 
terme de Santanyí només es localitzen dins els latifundis des Rafal des Porcs i sa Vallet 
i en el de ses Salines as Rafal Genars i sa Vall.

Més  d’una  vintena  de  coves  (circulars  o  de  planta  allargada  amb  corredor) 
constitueixen les  necròpolis  col·lectives  dels  habitants  d’aquestes estructures tot  just 
esmentades. Generalment es troben aïllades (s’Estret des Temps, es Torrent des Portell, 
etc.), però de vegades s’agrupen en conjunts de dues coves (es Pontàs, es Cap des Moro) 
a les quals es poden afegir hipogeus d’èpoques posteriors (sa Marina Gran).

Sembla que fou poc després de l’any 1000 a. de C. que es començaren a aixecar 
els primers talaiots (V. M. Guerrero Ayuso et al., 2002: 227). A l’àmbit d’estudi hi ha 
nombrosos  poblats  voltats  de  muralles,  que  aprofitaren  en  el  perímetre  talaiots 
preexistents (es Antigors, ses Talaies de Can Jordi, Son Cosina, es Bauç, sa Pleta d’en 
Feo), o es construïren possiblement de nova planta (sa Talaia Grossa). De vegades no es 
possible saber si el circuit de muralles va restar inacabat, o si fou parcialment destruït en 
èpoques posteriors (ses Tancasses). De totes maneres hi ha diversos llocs amb presència 
de talaiots i altres construccions megalítiques que no es troben actualment voltats de 
muralles (ses Talaies d’en Mosson, na Nova, na Móra, etc.).

El 123 a. de C. els romans conquistaren les Balears. L’àrea d’estudi constitueix 
una de les zones mallorquines més romanitzades. Dins l’actual població de ses Salines 
es  va establir  un campament  romà del  qual  es  coneix  bastant  bé el  fossat  defensiu, 
excavat en forma de V dins la roca (H. Bauzà Roig i  A. Ponç Fullana, 1987).  Una 
importància cabdal té la necròpoli salinera de sa Carroja, el cementeri d’una població, 
probablement  indígena,  fortament  romanitzada,  si  hem  de  jutjar  per  l’antroponímia 
proporcionada per nombroses làpides (M Orfila, 1988: 83). A diversos indrets del terme 
de Santanyí (Son Danús, sa Talaia des Càrritx) també han aparegut làpides romanes (C. 
Veny, 1965: 89-128). Són remarcables les estatuetes de bronze de Minerva (sa Pleta de 
Cas Traginer), Atena Pallation (església del Roser) (J. M. Gual Cerdó, 1993: 110-111) i 
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Ceres  (Son  Morlà).  Es  troben restes  d’edificis  romans  a  diversos  llocs:  a  s’Olivera 
(Santanyí) hi ha blocs reutilitzats d’una construcció romana i sobre els penya-segats del 
poblat  talaiòtic  des  Bauç  es  localitzen  els  fonaments  d’un  gran  edifici  de  planta 
quadrangular  o  rectangular  amb  compartiments  interiors,  però  la  petja  de  la 
romanització és més patent a les dues villae més ben conegudes de l’àrea: es Velar i Son 
Vives, tot i que les estructures que poden albergar es trobin soterrades. A la primera 
apareixen nombrosos fragments de  tegulae i  opus signinum. La divisió territorial del 
món romà sembla que es pot rastrejar a alguna zona centuriada, segons ha assenyalat V. 
M. Rosselló Verger (1974). A parer meu, la més clara és la que s’ubica sobre l’àrea des 
Camp d’en Torrella.

La  pervivència  material  del  món  àrab  (902-1229)  és  extremament  escassa. 
Ambdós termes formaven part del districte de Manqur amb el nom d’Adia9 (A. Mut 
Calafell i G. Rosselló Bordoy, 1993: 48). La documentació cristiana transmet la notícia 
de  sengles  mesquites  a  s’Alqueria  Blanca,  lloc  que  sembla  haver  estat  en  temps 
precatalans un petit nucli de població (R. Soto i Company, 1979: 131), i ses Salines 
(RRV, 2000: 19). Es coneixen algunes ceràmiques de sa Cova des Drac (Cala Santanyí) 
i  sa  Cova  des  Drac  (es  Rafal  des  Porcs)  i  també es  troben  fragments  de  ceràmica 
andalusina vora sa Cova des Forn (sa Vall). Les poques construccions que es poden citar 
porten l’etiqueta d’hipotètiques tot i que és ben possible la pertinença a tal època. Hem 
de lamentar la desaparició, recent,  d’un hort  d’aspecte sarraïnesc a Son Danús, amb 
fragments d’opus spicatum, del qual ara només es manté dreta l’entrada10 i una de les 
quatre parets. Al costat hi ha restes d’una sínia i, una mica més allunyat, un pou de 
secció circular excavat dins la roca (es Pou Morisc). No es pot descartar que altres pous 
de la zona (es Pou i es Pou Juà) tenguin també el seu origen en l’època andalusina.

La  conquista  catalana  de  1229,  que  posà  fi  al  període  islàmic,  introduí  el 
feudalisme a l’illa. La part de l’antic terme de Santanyí va correspondre al comte Nunó 
Sanç i en morir, el 1242, passà al rei. Les terres des Comtès, a Calonge, mantenen en el 
topònim el record de l’antiga pertinença al comte del Rosselló i la Cerdanya. Un dels 
primers possessors  agraris  fou Nicolau Bovet,  senyor  de set  extenses  propietats  (les 
alqueries Albocora, Benilassar, Coloia, Mandalmar, s’Alqueria Blanca, es Rafal Palla i 
es Rafal Roig) a més de la de Santanyí (M. Danús, 1977). També fou un dels primers 
propietaris Guillem de Torrella (de Torroella de Montgrí), senyor de l’antic Camp de les 
Llebres, avui es Camp d’en Torrella.  El nom de Santanyí es documenta per primera 
vegada el 1236 sota la forma Sancti Aini  (A. Mut Calafell i G. Rosselló Bordoy, 1993: 
149). Tot i que l’església no se cita fins el 1267 (A. Ponç, 1974: 42), se sap que dos anys 
abans Ramon Alzina n’era rector (A. Ponç, 1974: 41) i és probable que sigui anterior, 
però el 1248 no apareix a la llista de parròquies de la bul·la d’Innocenci IV. El 1300, el 
rei Jaume II dictà unes ordenances amb la finalitat de consolidar els nuclis de població 
incipients i la creació de pobles de nova planta. Confià aquesta labor d’ordenació al 
solleric  Pere  Esturç  i  a  l’inquer  Ramon  Desbrull  (R.  Rosselló  Vaquer,  2000:  26). 
Sembla bastant clar que a Santanyí es va actuar sobre el nucli preexistent d’una alqueria 
que destacava sobre les altres  pel seu poblament,  ja que un document de 1271 s’hi 
refereix  com a «villeta  de Sancto  Anino» (A.  Ponç,  1974:  34).  La mateixa  cosa es 
constata a través de l’anarquia de la trama urbana del casc antic, situat intramurs, que 
contrasta vivament amb els nuclis de nova creació, com poden ser els casos de sa Pobla, 
Montuïri o Llucmajor. És presumible que el 1385 ja tengués universitat, pel fet que es 
documenten els síndics que prestaren homenatge al rei Alfons. L’any 1329 tenia una 
9 Transmès així per la font cristiana que se cita.
10 En el moment d’imprimir aquesta tessi, lamentam també la seva recentíssima destrucció.
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població de 570 habitants (M. Barceló Vidal i M. Danús Burguera, 2001: 22-23). El 
primer batle reial conegut (1311) és Ramon Albert.11 Diversos cognoms de famílies, en 
gran part  extingides,  es  lliguen a lluites  entre bàndols enfrontats:  Arnaus i  Bonets i 
Alberts i Bramones (BVT, art.  Santanyí del CTM). La guerra de la germania va tenir 
repercussió a la vila, amb participants a la batalla des Rafal Garcés (R. Rosselló, 2000: 
105-114) i amb segrest dels béns de Joan Danús, el ric hereu Danús, que retornaren 
després als seus hereus (BVT, art.  Santanyí del CTM). L’estructura latifundista de la 
propietat era la nota dominant per les terres d’ambdós termes amb grans possessions, 
heretatge de les alqueries i rafals islàmics: sa Vall, es Rafal Genars, ses Salines, es Rafal 
Palla,  es  Rafal  des  Porcs,  s’Almunia,  Son  Berard,  es  Llombards,  s’Alqueria  Roja, 
Binilassar (després Son Danús), sa Talaiola, s’Alqueria Poca (després Son Vidal), es 
Rafal  Roig  (avui  Son  Proenç  -  es  Torrent  d’en  Roig),  Son  Sanç,  Son  Rossinyol, 
s’Alqueria  Blanca,  es  Pujol,  sa  Punta,  es  Comtès,  Calonge,  etc.  Durant  el  segle  XV 
s’exporta  pedra  de  Santanyí  a  Nàpols  per  a  la  construcció  del  Castell  Nou,  obra 
d’Alfons el Magnànim. S’embarca a través de Portopetro.

EL 1388 Santanyí va sofrir la primera de les incursions piràtiques, que es feren 
molt  freqüents  durant  el  segle  XVI.  Especialment  dura  fou  la  de  1546  en  què  es 
captivaren trenta-sis persones (BVT, art.  Santanyí del CTM). Durant el segles XVI i 
XVII es  construïren  les  torres  de defensa costaneres  de  sa  Colònia,  na  Gosta,  Cala 
Santanyí i Cala Figuera. A principis del segle XVI s’aixecava el santuari de Consolació 
(RRV, 2000: 222-223). La torre o castell de Portopetro es va bastir a començaments del 
segon quart del segle XVII sobre una fortificació més antiga. Pel fet que l’antic municipi 
s’anà convertint en una terra insegura per causa de la pirateria,12 moltes finques foren 
dotades  de  torre  de  defensa.  Se’n  coneixen  a  sa  Vall,  ses  Salines,  es  Rafal  Palla 
(desapareguda),  s’Almunia,  Son  Berard,  es  Llombards,  Son  Vives,  Son  Morlà, 
s’Alqueria  Roja,  Son  Danús,  Son  Garrot  (desapareguda),  Son  Rossinyol,  s’Alqueria 
Blanca,  sa  Punta  i  Calonge  (avui  Can  Marines).  Les  cases  particulars  benestants, 
sobretot  de Santanyí, també construïren els  seus bastions defensius.  Santanyí va ser 
fortificat en el segle XVI. El 1571 ja, pràcticament, estava acabada la muralla i s’havia 
enfortit l’església del Roser. Cap a finals del tercer quart del segle XVII, per iniciativa 
de l’ajuntament, es parcel·là Son Garrot (B. Vidal i Tomàs, article Santanyí del CTM). 
Durant el segle XVIII es va edificar es Fortí de Cala Llonga.

L’antiga casa de la vila,  situada al carrer del mateix nom, portava la data de 
1705. Cap al segle XVIII s’aglutinà la població rural i es consolidaren els nuclis urbans 
de ses Salines, s’Alqueria Blanca, Calonge i es Llombards, al voltant de les respectives 
esglésies. La de ses Salines datava de 1664, però el 1796 se’n construí una de nova, que 
encara subsisteix (A. Pons i Fullana, 1974: 80). Fou en aquest mateix segle que es feren 
s’Aljub i sa Canal des Pou del Rei, la qual havia de fer arribar l’aigua a Santanyí, des de 
s’Alqueria Blanca. Entre 1786 i 1811 s’aixecà un nou temple. Durant la revolució de 
1868 es calà foc a l’arxiu municipal. Entre 1875 i 1920 es parcel·laren quasi totes les 
grans possessions,  excepte  es Rafal  des Porcs,  cosa que permeté als  petits  jornalers 
accedir a la possessió de la terra, que havia estat durant molts segles en mans de poques 
famílies (A. Vidal Ferrando, 1992: 160-161). El 1876 es començà la construcció d’un 
nou temple  a  ses  Salines,  el  1904 es  bastí  l’edifici  de la  casa consistorial,  el  1925 
s’independitzà ses Salines i el 1926 s’aixecà s’Escola Nova (M. Barceló i Vidal, 1996: 
19). Amb el desenvolupament del turisme sorgiren nous nuclis de població: Cala d’Or, 
Portopetro, Cala Figuera, Cala Santanyí, Cala Llombards. L’afluència de persones de la 
11 Quinzenal «Santanyí», 11-2-1961, p. 1.
12 Qualque document antic, referit a alguna possessió costanera, especifica que «confronta amb Alger».
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resta de l’illa cercant segones residències propicià la construcció d’urbanitzacions com 
Son  Moja  i  es  Cap  des  Moro.  Avui  Santanyí,  com  ses  Salines,  és  un  municipi 
eminentment turístic, amb una població de quasi dotze mil habitants, dels quals poc més 
de quatre mil corresponen a Cala d’Or i poc més de tres mil a la vila. El terme de ses 
Salines alberga poc més de quatre mil sis-cents habitants, dels quals prop de dos mil 
viuen dins el poble.
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OBJECTIUS

D’entrada, cal fer una distinció entre els objectius cívics i socials, per una banda, 
i els científics, dos grups netament diferenciats que guien tostemps, de manera més o 
menys equilibrada, l’esperit de la investigació.

Vegem, ara, el primer. Una de les motivacions bàsiques del recull és frenar la 
degradació que pateixen els topònims,  sobretot  en l’ús públic,  i  evitar-ne la pèrdua. 
Vodria equivocar-me, però crec que és una vana il·lusió pensar que una vegada feta la 
compilació hi haurà un gran interès per fer-ne conèixer la legitimitat i potenciar-ne la 
difusió, perquè hem hagut d’aprendre amb aspres lliçons que el moment històric que ens 
ha tocat viure no és gens idoni per a la conservació del patrimoni, tant si és tangible com 
si no ho és. Els noms de lloc, de la mateixa manera que els monuments,  sofreixen en 
l’actualitat un procès d’erosió i d’anihilament que potser no és comparable a cap dels 
que  han  hagut  de  patir  històricament,  exceptuant  els  ocorreguts  en  èpoques  de 
substitució lingüística com a conseqüència de conflictes bèl·lics. La constatació creixent 
d’aquesta minva patrimonial fou el detonador que va fer iniciar la recopilació i que va 
esperonar l’estudi que se n’ha derivat.

Inicialment,  em va interessar sobretot la toponímia viva, un tall  sincrònic del 
moment actual. En aquest sentit,  la recerca pretén abastar al màxim l’exhaustivitat,13 

encara que sapiguem molt  bé que això  sempre és  impossible,  tot  i  que un s’hi  pot 
acostar. Interessava saber quins llocs de la terra i de la mar tenien nom i quins eren 
aquests noms. Tanmateix ben aviat es féu patent que l’obra reflectiria una mancança si 
defugia abordar una mica els noms del passat. Aquesta excursió diacrònica no ha tengut, 
però, la pretensió de ser exhaustiva,14 per una banda, perquè els arxius són un pou sense 
fons per a l’obtenció de topònims i, per l’altra, perquè el corpus de noms obtinguts per 
la via de l’oralitat  ja era prou voluminós i,  si  el feia créixer de manera desorbitada, 
perillava caure en el desànim davant l’excés de materials acumulats i haver de renunciar 
a guiar l’obra cap al recer d’un bon port.

Resumint,  doncs:  els  caires  d’aquest  objectiu  cívic  són  els  de  compilació, 
conservació i difusió (amb la recuperació de les unitats perdudes). La compilació és a 
hores d’ara una realitat i la conservació s’assegurarà amb la publicació dels materials, 
que possibilitarà la difusió, sobretot, entre la comunitat científica. La difusió a nivell 
social i la recuperació dels elements perduts s’enfronten a un arxipèlag d’esculls que 
només es pot esgobar si hi ha una decidida voluntat política d’evitar-lo o de travessar-lo.

Els objectius científics, que veurem a continuació, són, òbviament, una mica més 
complexos. Com és evident, n’hi ha que s’emmarquen dins un context compartit per la 
geografia i la lingüística. Deixant al marge la intenció de fixar clarament la situació i 
l’abast  de  tots  els  noms,  feina  que  a  parer  meu  és  obligada  en  qualsevol  estudi 
toponímic,  hi  ha d’altres  qüestions relacionades amb la  geografia que pens  que han 
d’interessar també els filòlegs de la mateixa manera que les qüestions filològiques no 
poden deixar impassibles els cartògrafs, encara que per a la seva disciplina no siguin 
objectius primordials.

13 Cal fer constar que no s’han recollit els noms de cases situades dins els cascs urbans de les poblacions. 
Són noms que constantment s’actualitzen, quan els immobles canvien de propietari. S’han arreplegat, en 
canvi, els de les cases preturístiques emplaçades dins àrees rurals. Quan la cartografia deixa veure alguna 
petita llacuna (prop de Mondragó, per exemple), és per causa de no haver trobat informants.
14 La intenció de l’autor,  tanmateix, és la de seguir treballant indefinidament per explotar  aquest  filó 
inesgotable que sempre es manifesta curull d’atractius.
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Té un remarcable interès conèixer la densitat territorial dels topònims i saber si 
es  distribueix  de  manera  equilibrada  per  l’espai.  Avançaré  aquí  que  a  mesura  que 
l’arreplega avançava s’anaven perfilant àrees riques i àrees no tan riques de noms de 
lloc i que els atractius d’unes i altres són tan innegables com desiguals. En cadascuna de 
les àrees territorials que poden albergar topònims volia observar possibles diferències de 
densitat: a l’interior (muntanya, pla, xarxa torrencial, poliès, subsòl i conques lacustres), 
al litoral (articulació positiva o negativa i manca d’articulació) i mar endins. Convenia 
observar les possibles diferències entre les àrees que conserven l’estat natural i les que 
es troben humanitzades i veure, per exemple, si els noms referits a la naturalesa troben 
refugi únicament a les contrades més lliures d’intervencions humanes. Em vaig proposar 
descobrir  si  unes  zones  eren  més  idònies  que  les  altres  per  a  servir  d’aixopluc  a 
arcaismes  i  a  unitats  lingüístiques  singulars,  o  sigui,  si  unes  actuaven com a  àrees 
conservadores,  enfrontades  a  les  altres,  de  tendències  innovadores.  Vaig  considerar 
interessant també intentar conèixer si hi ha unes causes físiques que motiven la riquesa 
o la pobresa toponímiques, o si per contra es deuen únicament a l’activitat humana. 

Per resumir, doncs, aquests objectius que graviten dins el camp de la geografia 
lingüística,  assenyalaré  com  a  orientacions  bàsiques  la  densitat  dels  topònims  i  la 
manera com es distribueixen per l’espai .

Unes  altres  intencions  són  de  caire  històric.  N’és  una  la  reconstrucció  del 
paisatge fet malbé. No he escatimat esforços per conèixer els topònims i localitzar els 
referents  (sovint  perduts)  de  les  àrees  molt  urbanitzades  i  de  les  línies  costaneres 
alterades. Una altre objectiu perseguit, molt important i només parcialment reeixit, és la 
reconstrucció del parcel·lari antic. He intentat conèixer els límits pretèrits de les grans 
possessions abans de ser establides.  Aquest afany m’ha portat,  quasi sense cercar-ho 
expressament,  a  elaborar  una  metodologia  per  aconseguir-ho  encara  que  sigui 
mínimament:  hi  juguen un paper important,  entre d’altres coses, les dispersions dels 
topònims majors, l’anàlisi detinguda dels fotogrames aeris, la coneixença del malnom 
d’antics propietaris i, sobretot, el testimoni dels informants. Exposades de manera breu, 
les  intencions  relacionades  amb  la  història,  entre  d’altres  de  menor  entitat,  són  la 
reconstrucció dels espais alterats físicament i la recomposició del parcel·lari antic.

Com  és  evident,  hi  ha  uns  objectius  que  graviten  plenament  dins  l’òrbita 
lingüística.  En principi,  pretenia resoldre els enigmes etimològics del  major nombre 
possible de topònims i conèixer, alhora, la motivació de cadascun. 

Un  dels  objectius  que  aparentaven  ser  més  seductors  era  la  localització  de 
topònims precatalans. M’equivocava en pensar que n’afloraria un bon grapat. Sempre 
que he rastrejat toponímicament una àrea geogràfica, ho he fet amb la idea prefixada de 
localitzar romanalles prejaumines entre els noms menors, però he arribat a tenir ben clar 
que no cal il·lusionar-s’hi gaire, ja que sempre sobren els dits d’una mà per comptar-les. 
Una altra  cosa són  els  arcaismes catalans  i  altres  joies  lingüístiques  que s’allunyen 
d’allò  que  hom  sol  trobar  amb  més  quotidianeïtat  i  que  ara  i  adés  gratifiquen 
l’investigador amb la seva aparició, tan sobtada com celebrada.

La direcció dels esforços apuntava també cap a l’esperança de descobrir genèrics 
toponímics absents dels reculls lexicogràfics, amb la idea que poguessin ser útils a altres 
disciplines, que sovint han de recórrer a prèstecs d’altres llengües per desconeixença 
(sovint general) de la nostra terminologia popular.

Encara que, posat en relació amb la superfície de l’illa, el territori abastat sigui 
discret, pretenia descobrir-hi feixos d’isoglosses que delimitassin les àrees geogràfiques 
dels genèrics que no hi tenguessin abast general.
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Es pot dir que en iniciar el treball la nòmina d’objectius, inclosos els lingüístics, 
no es desenvolupava en una llarga llista preestablerta, sinó que la idea prefixada que 
reconduïa globalment la investigació era la d’anar estudiant els aspectes del corpus a 
mesura que es fessin patents. Com a exemple d’un dels aspectes que s’anaren perfilant 
així com el treball es desenvolupava és el de la relació que poden tenir els noms de lloc 
entre si, ja que vaig constatar diverses vegades que els topònims poden tenir vincles que 
els lliguen als noms veïns, pel fet de compartir motivacions emparentades.

Així i tot, el fet de conèixer les obres que s’havien fet amb anterioritat, avançava 
alguna cosa del que seria el perfil definitiu de la toponímia de la zona. Observava, per 
exemple,  que  els  topònims  encapçalats  per  l’article  personal  femení  eren  molts 
freqüents, amb diferències distribucionals, de la mateixa manera que els iniciats amb la 
partícula son, amb totes les flexions possibles. 

Dit amb dos mots: em proposava estudiar la materialització de la llengua en els 
noms de lloc en la seva globalitat, parant esment, sobretot, en les etimologies, el lèxic, 
la derivació i les estructures formals. No volia deixar de banda tampoc els vincles entre 
llengua i territori, o sigui, les motivacions dels topònims, sobretot d’aquells que no les 
deixen veure d’una manera totalment diàfana.
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METODOLOGIA

Una obra que pretén estudiar la toponímia d’un espai concret amb pretensions 
d’exhaustivitat, fent allò que Ramon Amigó (1999: 23) designa amb el nom de recull  
integral, ha de prestar una bona dosi d’atenció a les fonts orals, sobretot si, com és el 
cas, en el marc referencial escollit hi ha fretura de fonts escrites. La crema de l’arxiu 
municipal de Santanyí l’any 1868 suposa una barrera sovint insalvable per accedir a la 
toponímia antiga del terme, que fins el 1925 comprenia també el de ses Salines. Les 
fonts orals, per tant, hauran de suplir en bona part el buit de la documentació arxivística.

Un treball sobre toponímia no es pot limitar només al recull dels noms de lloc. 
La toponímia és, juntament amb la geolingüística, un dels punts d’encontre entre llengua 
i  geografia.  Així,  doncs,  un  recull  de  noms  de  lloc  es  completa  quan  les  unitats 
recollides  són fixades cartogràficament.  Vegem ara,  detalladament,  de quina manera 
s’aconseguiren  les  matèries  primeres  d’aquesta  obra  i  en  quines  condicions 
s’emmagatzemaren els materials per a la seva conservació.

Determinació de l’àrea de recerca

El motiu pel qual s’ha escollit el territori del cornaló del sud-est mallorquí per 
ser prospectat toponímicament és evident per a qui conegui l’autor del treball: és el seu 
lloc de naixença i  de vivència.  Ja  s’ha dit  que els avantatges  d’aquesta elecció  són 
enormes.  D’antuvi  es  coneixen  moltíssims  indrets  i  sovint  se’n  saben  els  noms. 
Teòricament, l’enquestador pot ser al mateix temps informant de determinades àrees, 
encara que no actuï com a tal.

És convenient que un estudi de toponímia basat en fonts orals fixi d’antuvi amb 
claredat  els  límits  de l’actuació,  que en avançar  la  feina  es  podran modificar,  si  es 
considera convenient. L’àmbit de recerca es pot elegir atenent les divisions naturals o 
artificials  del  territori.  En  el  primer  cas,  es  pot  triar  entre  un  ampli  ventall  de 
possibilitats: un sistema muntanyós, una conca hidrogràfica, una planura, una franja del 
litoral, un sector pelàgic, un estany, una illa, un arxipèlag, una massa forestal, etc. En el 
segon  cas,  l’oferta  és  igualment  atractiva:  una  finca  extensa,  un  parc  natural,  una 
comuna, l’antiga jurisdicció d’un castell, els límits d’una parròquia, un municipi, una 
comarca, un país, una nació... Hem de convenir, però, que els tres darrers casos citats 
ultrapassen les possibilitats individuals per assolir la densitat que un treball d’aquestes 
característiques exigeix. La feina individual és idònia sobre un municipi històric si la 
superfície  no  és  excessivament  gran.  Un  territori  de  més  de  dos-cents  quilòmetres 
quadrats pot causar el desànim i fer abandonar la tasca. L’antic terme de Santanyí, avui 
fraccionat en dos municipis, combina d’una manera atractiva  els dos tipus de divisions, 
ja que les fronteres se superposen a les línies extremes d’una àrea natural, la marina de 
Santanyí, que s’estén des de les darreres estribacions de les serres de Llevant fins a la 
divisòria d’aigües de la conca de Campos. La delimitació escollida té, doncs, la seva raó 
de ser, tot i que s’ha de dir que els coneixements dels informants mai no s’interrompen 
per fronteres administratives. Generalment les persones que viuen prop de les divisions 
municipals saben noms de lloc a banda i banda de les partions i, com que les àrees de 
coneixements de tots els transmissors se solapen, la informació toponímica global és 
una densa trama que no coneix ni ha conegut mai solucions de continuïtat, tot i que 
l’avanç accelerat de la globalització posa cada vegada més en perill  aquesta preuada 
circumstància històrica. És de raó, doncs,  que el  selector de l’espai faci coincidir  la 
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frontera dels seus estudis amb una delimitació que té l’aval de segles d’antigor. Aquesta 
exigència cronològica ha estat la causa que aquest estudi no agafi el marc d’un sol terme 
municipal, sinó de dos, ja que la ratlla que separa els termes de Santanyí i ses Salines 
sols no arriba a centenària, mentre que les que aïllen l’àmbit de recerca dels altres dos 
termes fronterers  de Campos i  Felanitx  tenen probablement més de mig mil·leni  de 
vigència.

Localització dels informants

Quan el  treball  es  realitza  en el  lloc  habitual  de  residència,  l’enquestador ja 
parteix amb una certa orientació. Ja sap, més o menys, qui poden ser els coneixedors de 
cada sector del territori, quins freqüenten els indrets de conreu, de pastoreig, de caça o 
de pesca, posem per casos. Trobar els informants no fou una tasca difícil, però potser 
avui sí que ho seria. Trobar un bon informant ja fou una altra qüestió en el seu moment. 
Aquesta obra aprofita tant els materials dels informants mediocres, com dels bons, o 
dels excel·lents, que són més escassos. La gran extensió de l’àmbit de recerca fa que 
aquí hi hagi espais prospectats que pertanyen a nuclis urbans on l’autor era, si fa no fa, 
un desconegut. En tals llocs va bé disposar d’un enllaç, d’algú que hi conegui bé la gent. 
Un enllaç és fàcil d’aconseguir. Basta anar a qualsevol bar que tengui caràcter popular, 
amb clientela d’edat avançada, i fer conèixer a l’amo de l’establiment el motiu de la 
visita. És important que les intencions de la recerca es mostrin clares i que l’enquestador 
quedi desvinculat de qualsevol sospita que el pugui relacionar amb cobradors de tributs, 
inspectors,  gent  municipal,  etc.  Va ser  sempre d’utilitat  demostrar  un interès per  al 
salvament de les paraules i les coses antigues, dir que es volia evitar la pèrdua dels 
sabers de l’antiguesa i fou sovint efectiu fer algun comentari sobre la despreocupació del 
jovent d’ara envers les coses d’antany. El segon informant sempre és bo de localitzar a 
través del primer. Cadascun dels entrevistats coneix bé una àrea que sol ser reduïda i 
fronterera,  amb un sector  encavalcat,  de  la  que  coneix  l’informant  següent,  al  qual 
podem acudir enviats del primer. En les poblacions on l’enquestador era desconegut (en 
aquest cas Calonge, s’Alqueria Blanca, es Llombards i ses Salines), va anar molt bé 
mencionar el nom de qui l’enviava, ja que això donava confiança a l’entrevistat.

Moment i lloc de l’enquesta

El lloc ideal per a fer l’enquesta és el territori que és objecte de prospecció, però 
en la majoria de casos això no fou possible,  perquè molts  d’informants eren d’edat 
avançada i els qui no ho eren no solien disposar de temps per a dedicar-lo a satisfer la 
curiositat  de  l’enquestador.  La  majoria  d’enquestes  d’aquesta  obra  foren  fetes  a 
determinats  locals  públics  (bars)  de  cadascuna  de  les  poblacions.  Això  presentava 
sempre inconvenients i avantatges. Entre els inconvenients, es poden citar els renous, la 
presència  de  gent  curiosa  que  s’acostava  i  de  vegades  destorbava  i  les  freqüents 
distraccions de l’entrevistat. Entre els avantatges, sens dubte hi hagué també la gent que 
s’acostà i aportà informacions valuoses o complementà la informació de l’entrevistat. Es 
va  procurar  sempre  fer  l’enquesta  a  l’àrea  més  allunyada del  televisor  o  d’infants, 
evitant  els dies  de retransmissió de partits  de futbol  i  les hores que coincidien amb 
funerals. 

També es varen fer enquestes a domicilis particulars. En tals casos es procurava 
evitar les hores dels àpats i migdiades i, si la cita amb l’informant era cap a la vesprada, 
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tenia esment de no arribar tard, ja que la interrogació podia allargar-se fins a l’hora que 
les persones majors acostumen a colgar-se.

Algunes entrevistes foren fetes sobre el territori, a l’interior o al llarg de la costa 
amb una embarcació. És quan els informants solen recordar noms que d’altra manera 
potser quedarien en l’oblit.  En algunes ocasions, fou factible passejar entrevistats de 
molta edat en cotxe per les àrees que més coneixien.

Condicions idònies de l’informant

No totes les persones que han tengut contactes intensos amb el territori serveixen 
per a transmetre’n els noms. L’informant bo és aquell que capta l’objectiu de la recerca i 
sap lliurar els atresoraments que guarda la seva ment. Ha de tenir vivor natural i el cap 
clar. Es va procurar evitar els informants que, per causa de la seva edat, tenien la ment 
confusa. L’edat idònia deu girar al voltant dels setanta, però no es poden rebutjar els de 
menys edat ni els de més edat i ni tan sols els molt joves o els molt vells. En el període 
de recerca, encara hi havia gent molt jove que coneixia bé el territori i persones molt 
velles amb una salut mental envejable. Fou important, en qualsevol cas, que tenguessin 
bona memòria i que estassin molt arrelades a la zona que era objecte de recerca.

La fitxa de l’informant

Per  a  cadascun  dels  entrevistats  es  va  obrir  una  fitxa  en  la  qual  consten  el 
prenom, els dos cognoms i el malnom o nom de casa. Generalment, a la part de dalt, 
com a element identificador, s’hi troba el prenom i el malnom entre cometes, però en 
algun cas, per tal d’evitar homonímies, hi posava el prenom seguit del primer cognom. 
Anotava també la data de naixement i, després, la zona coberta per la informació. Quan 
es tractava d’informants bons, també prenia nota del seu telèfon. Només en els casos 
més recents, s’apuntaren les dates de les entrevistes. Potser si aquesta obra es començàs 
ara, també es registrarien altres coses, tals com l’adreça, la feina desenvolupada a la 
zona prospectada i el nombre d’anys que s’hi relacionà.

La transcripció dels topònims en la recopilació

En cap cas, els topònims foren escrits sobre la fitxa en el moment de l’enquesta. 
Aquesta era una feina posterior, feta després a casa. Calia no abusar de la paciència de 
l’entrevistat, a qui tal vegada el tema no li interessava gaire. Els noms de lloc foren 
salvaguardats sempre en un full qualsevol i la transcripció fonètica només s’anotava en 
els casos que no coincidien amb el parlar del transcriptor. Era una manera de no fer 
perdre el temps a l’enquestat. La transcripció fonètica era obligada davant la presència 
de fenòmens inesperats: una consonant sorda allà on l’esperaríem sonora, una manca de 
palatalització  inusual,  o  qualsevol  detall  que sense l’aclariment  pertinent  pogués fer 
sorgir dubtes amb posterioritat.

Els topònims foren transcrits inicialment d’acord amb la pronúncia, però usant 
l’escriptura  convencional,  i  així  es  reflectien  automàticament  detalls  com  les 
monoftongacions  (aigo),  vocalitzacions  (fauç),  diftongacions  de  la  vocal  inicial 
(auvella),  afèresis  (gila ‘argila’),  caigudes  consonàntiques  (ajub ‘aljub’), 
palatalitzacions (gigant), etc., que ara no reflecteixen les grafies fetes usant l’escriptura 
convencional. Era una aspiració constant, ja abans de l’inici dels estudis universitaris de 
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l’autor, actuar de notari i donar fe de la realitat de la parla en els topònims que aportaven 
els enquestats.

Elaboració de la fitxa toponímica

L’elaboració de la fitxa era una feina que calia fer com més prest millor, després 
de cada enquesta, quan se’n conservava encara bona memòria. A cada lloc corresponia 
una fitxa amb totes les variants toponímiques recollides. Cadascuna de les variants es 
reflectia amb lletres majúscules,  deixant  el  suficient  espai per a posar-hi,  a sota,  els 
noms dels qui l’havien aportada. En cas d’haver-hi divergències fonètiques, havia de 
quedar clar sobre el paper a quin informant corresponia cadascuna. A la part de baix 
s’apuntava la situació de l’indret. Si era un lloc intern d’una possessió, s’escrivia el nom 
de la finca i els sementers que confrontaven amb el punt en qüestió.

La part  posterior  es reservava per a temes com les  etimologies populars que 
envoltaven el nom, les llegendes i l’etimologia científica. En els casos en què n’hi havia, 
s’hi posaven les referències bibliogràfiques.

Anotació de les variants

Un treball de toponímia realitzat mitjançant la consulta de fonts orals i fet amb 
pretensions  d’exhaustivitat,  es  detecta  fàcilment  per  l’acusada  presència  de  variació 
formal. Aquesta obra reflecteix tota mena de variants, les quals poden ser de les maneres 
següents: 

fonètiques: na Sina-roja / na Xina-roja 
morfològiques: na Pallera / ses Palleres
lèxiques: sa Marina Petita / sa Pleta Petita
sintàctiques: es Racó de n’Aulet / es Racó n’Aulet
diacròniques: Binilassar (nom antic) / Son Danús (nom modern)
diastràtiques: Cala Anclità (nom de mariners) / es Màrmols (nom de pagesos)
diatòpiques: sa Punta de sa Curria (nom de llombarders) / sa Punta de sa Cossia 

(nom de santanyiners)
diafàsiques o contextuals: es Carregador / es Carregador des Carnatge

Les diferències poden afectar una sola unitat (es Cocó d’en Balena / es Clot d’en 
Balena) o més d’una i configurar topònims que gairebé no compartesquin cap element 
lèxic (sa Punta des Cavall / es Bec). Ací es dóna preferència a la variant més popular, o 
a la  més acostada a la  realitat  física si  és  nom és  descriptiu,  o  a la  que no es  veu 
interferida per la presència de barbarismes. 

Identificació i delimitació del referent i fixació cartogràfica

Per a la recollida dels topònims s’ha treballat amb fotogrames aeris en blanc i 
negre a escala 1:  5000, de format quadrangular, de 0’80 m de costat.  És una escala 
idònia, manejable amb comoditat,  que permet situar els topònims de manera bastant 
fiable, fins i tot en les àrees més atomitzades, tot i que de vegades s’hagi de recórrer a la 
numeració per  a  situar-los  amb fidelitat.  S’hi  poden identificar  perfectament  arbres, 
parets, edificis petits, eres, detalls de l’articulació del litoral, penya-segats importants, 
etc.
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Els  noms  recollits  no  foren  transcrits  directament  sobre  les  fotografies,  sinó 
sobre un paper vegetal que s’hi superposava deixant veure quasi a la perfecció tots els 
detalls de la imatge. Tot anava muntat amb quatre gafes metàl·liques sobre un tauler de 
les mateixes mesures, cosa que permetia alçar adesiara el vegetal, per tal d’observar el 
fotograma amb més nitidesa, sense que cap dels dos papers es desplaçàs de la ubicació 
original. Les anotacions toponímiques s’hi feien a llapis per facilitar les correccions. 
L’objectiu evident de situar els noms de manera mil·limètrica és el de possibilitar en el 
futur  el  retrobament  dels  referents  amb  la  màxima  fiabilitat  possible.  De  tots  els 
topònims  es  delimitava  l’abast,  quan era possible,  tancant  els  majors  amb una línia 
contínua i els menors, situats a l’interior d’aquells, amb línies discontínues.

Així, segons el territori que ocupen, s’han identificat tres tipus de topònims, que 
es descriuran de major a menor:

a) Superficials. En realitat ho són tots, però ací es reserva aquesta denominació 
sols per als que consumeixen una superfície detectable com a tal sobre l’escala 1: 5000 
amb la qual s’ha treballat. Tanmateix la majoria de topònims són d’aquesta mena: noms 
de  tanques,  aglomeracions  urbanes,  poblats  prehistòrics,  eres,  boscos,  ermassos, 
sementers, etc.

b) Linials. No se’n troben gaires. Corresponen a noms de penya-segats, parets, 
trams costaners amb una sola denominació, marges vegetals, camins, dreceres, etc.

c)  Puntuals.  Són aquells  topònims  que tenen com a referent  coses que,  si  es 
poden detectar, es veuen (o queden marcats) com un punt sobre la fotografia aèria a 
l’escala mencionada: arbres, cocons, pous, barraques de roter, caus de caça, etc.

La fixació cartogràfica, si es fa de forma primmirada permet, encara que sigui de 
manera fragmentària, la reconstrucció del parcel·lari antic. Ja s’ha dit que hi és de gran 
ajut  la  documentació,  la  memòria  de  l’informant  quan  ha  conegut  esquarteraments 
puntuals del territori, determinades partions rectilínies que, travessant al territori, donen 
mostres  fossilitzades  de  superfícies  íntegres  de  vocació  latifundista,  els  topònims 
esparsos que romanen ça i  lla  de les finques matrius i  els cognoms i  malnoms dels 
propietaris. A propòsit d’aquests antropònims és il·lustratiu l’exemple de l’antic Rafal 
Roig, nom actualment perdut del qual sobreviu com a reflex es Torrent d’en Roig. Els 
historiadors ens donen la notícia que aquella possessió era dels Vicens. Doncs bé: els 
actuals  Vicens de Santanyí que porten el  malnom Roig tenen terres per herència as 
Torrent d’en Roig. 

Interpretació dels fotogrames aeris 

No  tots  els  informants  saberen  orientar-se  sobre  la  fotografia  aèria.  Va  ser 
sempre de gran utilitat fer descripcions del paisatge, d’acord amb allò que oferien les 
imatges. Es feren descripcions geomètriques dels tancats de paret seca, així com també 
del tipus d’arbrat. Hom hi pot distigir bé els conreus de figueres de moro i de vegades 
s’intueixen els garrovers i els ametlers. Fou important també assenyalar la presència de 
construccions  com  cases,  eres,  talaiots,  safareigs,  barraques,  etc.  Qualsevol  detall 
ajudava els informants a situar-se sobre el terreny i els refrescava la memòria.  Se’ls 
donaren informacions  de  conradissos  i  pletes  i  de  deforestacions  artificials  per  a  la 
pràctica  de  la  caça.  Es  descriviren  accidents  naturals,  tals  com xarxes  torrencials  o 
serrats verticals, o sigui, tot allò que hom pot distingir observant els fotogrames. Són 
especialment  fàcils  d’explicar  a  l’informant  els  detalls  de la  línia  costanera:  puntes, 
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cales, esculls, tenasses, platges, molls, etc. El sistema fou d’una utilitat tal, que permeté 
amb comoditat fer una entrevista a un informant cec que resultà ser especialment bo.

Ajut a la memòria de l’informant

Es  procurà  sempre  no  canviar  d’espai  fins  que  foren  esgotades  totes  les 
possibilitats de trobar topònims. Es preguntava dins cada àrea que s’escorcollava si hi 
havia elements físics que tenguessin nom i no fossin detectables a través de la imatge: 
basses, cocons, pous, arbres singulars, caus de caça, avencs, dolços, pesqueres, guàrdies 
secretes,  albellons,  encletxes,  bufadors,  clapers,  gorgs,  nius  (d’àguiles,  corbs  i 
miloques), barraques, etc.

En sorgir noms opacs o que podien albergar alguna contarella, es demanava el 
significat  a  l’informant,  amb  la  finalitat  de  recollir  totes  les  etimologies  populars 
possibles. La mateixa cosa es va fer amb els topònims susceptibles d’encobeir alguna 
llegenda i amb els que poguessin vincular-se a successos històrics (naufragis,  crims, 
esllavissades,  fets  de  contrabandistes,  llamps,  etc.).  Es  feren  també  preguntes 
encaminades a l’obtenció de cançons populars que contenguessin noms de lloc de la 
zona prospectada.

Reconstrucció del paisatge

Una part de l’enquesta s’encaminà cap a l’obtenció de dades sobre els canvis 
experimentats pel paisatge. A la franja costanera poden ser per causes naturals, tals com 
l’erosió marina. Certs topònims són testimoni de les mutacions que tenen com a marc el 
litoral, quan observam que els elements físics dels noms descriptius ja han desaparegut. 
El lèxic ha estat més fort que la roca en exemples com sa Columna, s’Esclata-sang, sa 
Punta des Pont, es Pont de sa Plana, per citar-ne només uns quants.

S’ha procurat aprofundir en informacions sobre elements culturals desapareguts: 
arbres  singulars,  runes  prehistòriques,  tombes,  cocons,  basses,  pous,  sínies,  fonts, 
barraques, creus, coves, escars, davalladors, fites, etc., situant-ne quan ha estat possible 
la cronologia i les circumstàncies de la desaparició.

En les àrees de pressió turística s’ha intentat conèixer al màxim els detalls de la 
costa abans de la seva transformació, ja fos pel fet d’haver-s’hi construït molls, ports 
esportius o urbanitzacions.

Coneixença directa de l’espai

Una de les conviccions més fermes de l’autor és que no es poden fer estudis de 
toponímia sense una bona coneixença del territori que s’ha de prospectar. Convé trescar-
lo  abans,  durant  i  després  de  recollir  la  informació.  Això  s’ha  fet  sense  escatimar 
esforços  en els  intents  de situar  la  toponímia  amb el  màxim de precisió.  Tant  s’ha 
recorregut l’interior com el litoral. Aquest en els dos sentits possibles, per damunt els 
penyalars, per sota i en barca. S’ha aprofitat el mar en calma i el mal temps discret, cosa 
bàsica per situar determinats genèrics, tals com els tendres i els forts, respectivament. 

Generalment,  la localització dels topònims puntuals ha estat  mil·limètrica. En 
qualsevol cas, els dubtes s’expressen en el text del corpus. En tractar-se de talassònims, 
s’han fet  les  preguntes  pertinents  per obtenir  senyes fiables.  Sempre se cercaren els 
referents que originaren els noms de lloc i les visites als indrets es repetiren amb una 
intensitat tan elevada que el territori ja sembla ser part de l’investigador. 
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Documentació gràfica

Es fotografiaren totes les coses d’interès susceptibles de canvi que es trobaren 
pel terrer, encara que no tenguessin res a veure amb la gènesi del topònim corresponent: 
paisatges singulars, monuments, fonaments de vells edificis, arbres individualitzats amb 
un nom, basses, coves, etc. De la costa, es creà un arxiu de diapositives integrat per més 
de set-centes  imatges.  S’hi  recullen paisatges  naturals  i  humanitzats,  antics  escars  i 
norais excavats dins la roca, fortificacions, pesqueres i elements del relleu, entre moltes 
altres més coses dignes de ser salvades. Es feren planimetries de coves prehistòriques, 
poblats talaiòtics, torres costaneres, barraques de guàrdies secretes, etc.

Aspectes complementaris

Al marge de la relació de noms de lloc, es recolliren altres coses vinculades als 
topònims,  que  contribueixen  a  accentuar  el  seu  valor,  com  és  ara  les  etimologies 
populars. Per més que siguin errònies i mancades de rigor científic, tenen un interès 
remarcable,  perquè són una mostra  de l’anàlisi  lingüística que fan els  usuaris  de la 
llengua menys alfabetitzats. Una cosa semblant es pot dir de les llegendes. De vegades 
els topònims hi tenen relació, però això no ocorre sistemàticament. Les rondalles no són 
motiu de creació toponímica, però hi ha determinats llocs que són escenaris de contes. 
Els  moros  solen  jugar  sempre  papers  importants.  S’anotaren  també  creences 
relacionades amb alguns indrets i s’arreplegaren notícies de tipus històric, com puguin 
ser,  a  tall  d’exemples,  el  naufragi  d’un  vaixell,  l’avistament  d’un  vell  marí, 
l’esllavissada d’un penyal, etc. També, vinculades als indrets nominats, es transcriviren 
cançons populars, d’autor desconegut i fins i tot alguna d’autor conegut.

La informatització

Per a la informatizació del corpus toponímic m’he servit d’una aplicació feta a 
mida –amb Delphi i, per tant, amb llenguatge de programació Pascal–  per l’informàtic 
Joan  Miquel  Escales  (vegeu  el  capítol  d’agraïments).  La  base  de  dades,  de  taules 
Paradox, conté en primer lloc les fitxes dels topònims. A cadascuna es troben els camps 
següents: topònim, terme municipal, estructura formal, número i quadrícula del full del 
mapa on es pot localitzar, latitud, longitud, situació (en una possessió, si és el cas), nom 
existent o desaparegut, número de variant (si en té) i número de fitxa. Una finestreta 
deixa  veure  el  nombre  total  de  fitxes  i  una  altra  el  número  de  l’última  variant 
enregistrada.  Una  tecla  lateral  permet  accedir  als  més  de  quatre-cents  codis  de 
classificació  utilitzats.  Una  altra  fa  possible  anotar  els  informants  que  han  aportat 
cadascun dels topònims, informants que no solen excedir quasi mai de set o vuit. Un 
tercer botó desplega la possibilitat  d’afegir noves estructures formals, nous codis per 
classificar els topònims, nous informants i els respectius nuclis urbans de procedència. 
Encara  una  altra  tecla  serveix  per  elaborar  llistes,  que  poden  ser  alfabètiques, 
d’estructures formals, de les aportacions de cada informant, a més de llistats per un o 
diversos  codis  de  classificació,  llistats  de  topònims  per  municipis  (malgrat  que  en 
aquesta tesi només siguin dos), per possessions, o segons la situació (interior, litoral o 
mar endins). També es poden fer relacions dels noms existents o dels desapareguts. Una 
consulta ràpida pitjant dues tecles més dóna informació sobre detalls que s’hagin pogut 
oblidar en elaborar les fitxes, tals com els topònims existents sense informants anotats o 
sense els codis de classificació.
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CRITERIS DE TRANSCRIPCIÓ

Se  segueixen  els  criteris  exposats  en  el  document  de  Transcripció  i  
normativització toponímica, elaborat a partir d’unes reunions convocades els dies 28 
d'abril,  31  de  maig,  28  de  juny  i  3  de  novembre  de  1995  per  la  Comissió 
Tecnicolingüística del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la 
UIB, a les quals assistiren les persones següents: Cosme Aguiló, Antoni-Ignasi Alomar, 
Isidor Marí,  Joan-Antoni Mesquida, Joan Miralles, Brauli  Montoya i  Gaspar Valero. 
Entre d’altres materials aportats per a resoldre’n la problemàtica, hi figuraven els noms 
amb dificultats  de grafia  extrets  del  corpus  d’aquesta  obra.  El  text  va ser  debatut  i 
aprovat per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, en les sessions tengudes 
els dies 11 d’octubre de 1996 i 16 de maig i 13 de juny de 1997. He de dir que al final 
he  afegit  una  addenda  per  explicar  la  doble  grafia  del  prenom  Simó /  Simon,  l’ús 
d’articles i l’ús de minúscules o majúscules en determinades categories gramaticals.

Aquesta és la part del document que ens interessa, tal com fou donada a conèixer 
(C.  Aguiló  i  Joan  Miralles,  2004:  415-422)  en la  jornada d’onomàstica  celebrada a 
Manacor el 2002: 

PLANTEJAMENT I METODOLOGIA

El corpus toponímic a partir del qual s'ha treballat no és la totalitat dels topònims 
de  les  Illes  Balears,  sinó  que  parteix  de  l'escorcoll  sistemàtic  de  diverses  àrees  del 
territori més o menys representatives. S'ha realitzat un buidatge d'aquests fitxers que ha 
permès extreure tots aquells casos significatius de determinats fenòmens lingüístics en 
els quals apareixen divergències entre el codi parlat i la normativa escrita.

A partir de l'estudi dels topònims de les àrees tractades s'ha elaborat una relació 
dels diversos fenòmens lingüístics que poden ser objecte de discussió.

Els criteris que s'han tengut en compte han estat els següents:

1. L'etimologia

Davant dues variants genuïnes amb la mateixa freqüència d'ús donam preferència 
a la més acostada a l'etimologia: s'Illa Gavina i no *s'Illa Divina.15 

2. La tradició escrita

Una llarga tradició escrita pot fer prevaler la forma culta enfront de la popular, 
per exemple: s'Almunia i no *sa Munia, Ruberts, i no *Roberts.   

3. L'adequació amb la forma viva

Fins i tot  en aquells casos en què la tradició escrita és poc o gens coneguda 
popularment:  Sobrevell  (d'acord  amb  la  forma  actual)  i  no  *s'Alberg  Vell  (forma 
restaurada);  ses Truqueries i no * ses Tres Alqueries.

15 L'asterisc que precedeix algunes formes indica que no són les adequades. 
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4. La identificació amb el referent

Si  hi  ha dues  variants  de  topònims  descriptius  igualment  genuïnes,  donarem 
preferència a la que s'acosti més a la realitat física de l'indret: ses Coves d'en Berenguer 
(són dues coves juxtaposades) i no *sa Cova d'en Berenguer (tot i que hi ha gent que ho 
diu així).

5. L’homologació a tot el domini lingüístic

Els topònims que continguin formes ioditzants, posem per cas, han de ser tractats 
tenint present que el fenomen no és exclusiu de les Balears. 

6. La popularitat del topònim

Cal donar prioritat a la forma més popular, sempre que aquesta sigui genuïna. A 
Cabrera, per exemple, serà preferible s'Illa des Conills (coneguda majoritàriament amb 
aquesta denominació) a *sa Conillera (variant d'ocurrència esporàdica).

7. Els hipocorístics i els malnoms

Es manté la forma popular dels hipocorístics:  Norat, Tomeu, Toni  i  Xesca. La 
grafia dels  malnoms es regeix per la  normativa:  Can Roget i  no *Can Rotget,  Can 
Perelló i no *Can Pereió, Ca n’Apol·lònia i no *Ca na Peloni.

Són excepcions:

a) els casos que s’allunyen massa de la pronúncia usual: Can Pevora i no *Can 
Pólvora, Can Pascolí i no *Can Pasqualí, Can Guergori i no *Can Gregori, Can Tevet  
i no *Can Teuet.

b) els casos que poden induir a confusió: Can Beia i no *Can Bella.

8. La consciència culta

Quan un element d'un topònim pot ser sentit com a vulgar per altres parlants del 
mateix lloc, que usen el mot en altres contextos, elegirem la forma culta, encara que a 
través  dels  reculls  només apareixi  la  popular:  sa Pedrera Blanca  i  no *sa Predera 
Blanca.

9. El valor testimonial

Si el nom en qüestió constitueix un exemple aïllat o especialment valuós d'un 
determinat canvi lingüístic, l'escriurem d'acord amb la seva forma popular: la Malè, i no 
*la Malesa.

Aquests  criteris  s'aplicaran  als  usos  formals  diversos,  orals  i  escrits,  en  què 
apareix  la  toponímia  – retolació,  cartografia,  ús  administratiu–  i  es  poden  resumir 
indicant que els topònims es regeixen per la normativa general, tenint en compte però 
els casos especials en què hi ha formes amb molta tradició escrita,16 les formes dialectals 

16 Al Principat, per exemple, Castell de l'Areny  en lloc de *Castelldalareny  (Kastro Adalasindo).
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amb una extensió general (que no poden ser considerades localismes fonètics)17 i  els 
hipocorístics i malnoms. 

          
FENÒMENS ESTUDIATS

Els  fenòmens  lingüístics  tinguts  en  compte  abasten  tres  camps  gramaticals: 
fonètica, morfologia i lèxic.

Fonètica

Afèresi

Els  topònims  amb  afèresi  que  tinguin  un  referent  en  la  llengua  comuna 
s'adaptaran a la normativa. Ex.: es Camp de ses Abelles i no *es Camp de ses Beies; 
Cala Agulla i no *Cala Gulla; s'Albufera i no *sa Bufera.

Les excepcions a aquesta norma són les indicades a 7.

Africació / fricativització

Hi regirà la normativa. Ex.: Cala Rajada, sa Punta de sa Rajola, sa Rota de sa  
Truja, Can Roget.

Assimilació

Hi regirà  la  normativa.  Ex.:  sa  Barraca  d'en  Carles i  no  *sa  Barraca  d'en 
Cal·les.

Casos excepcionals: sa Sivina i no *sa Savina (perquè sivina és d'abast general a 
la contrada i és forma antiga i genuïna); sa Barraca d’en Moló i no *sa Barraca d’en 
Meló (perquè es respecta la pronúncia, ja que es pot dubtar si té relació amb mola o amb 
meló).

Desplaçament d'accent

Es respecta el desplaçament. Ex.: sa Punta de sa Curria, sa Gubia, es Colcador  
de sa Novia.

Diftongació de la [o] inicial en síl·laba lliure

Hi  regirà  la  normativa.  Ex.:  sa  Pleta  de  ses  Ovelles i  no  *sa  Pleta  de  ses  
Auvelles, sa Pesquera de ses Oblades  i no *sa Pesquera de ses Aublades. 

Cas especial: es Puig des Aucells perquè és una variant local antiga.

Dissimilació

17 Al Principat, per exemple, la distinció entre jonc i junc o mont i munt.
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Hi  regirà  la  normativa.  Ex.:  ses  Colònies i  no  *ses  Calònies,18 sa  Barca 
Rompuda i no *sa Barca Rempuda.
Però es respectarien aquells casos d'evolució puntual –a vegades amb reducció de grup 
consonàntic–  que són significatius des del punt de vista d'història de la llengua i els de 
llarga  tradició  escrita.  Ex.:  es  Quericals i  no  *es  Clericals,  sa  Calobra  i  no *sa 
Colobra, Son Belard i no *Son Berard.

Ensordiment

Hi  regirà  la  normativa,  com  a  norma  general.  Ex.:  sa  Barbacana i  no  *sa 
Parbacana, es Closet i no *es Closset.

S'exceptuen casos genuïns d'ús general a la contrada. Ex.:  s'Enterrossall i  no 
*s'Enderrossall, es Enterrocalls i no *es Enderrocalls.

Epèntesi

Quan el fenomen és general, es manté. Ex.:  sa Cova de s'Almànguera al costat 
de  es Torrent de s'Almangra; s'Alegaret al costat de  s'Algaret. Hi regirà la normativa 
quan el cas en qüestió no sigui general. Ex.: es Esculls i no *es Escruis.

Esdrúixoles en -ia (supressió de la vocal final)

Hi regirà la normativa. Ex.:  na Guàrdies i no *na Guardis, sa Síquia i no *sa 
Siqui,  Ca n'Eulària   i  no  * Ca n'Eulari,  etc.  No se  seguirà aquest  criteri  en  casos 
fossilitzats com Ca Mavi  i no *Ca ma Àvia.

Inflexió vocàlica

Hi regirà la normativa. Ex.: sa Cova de sa Llanxa i no *sa Cova de sa Llenxa, sa  
Guitarreta i no *sa Guiterreta.

Iodització

Hi regirà la normativa. Ex.: s'Ullastre Verd i no *s'Uiastre Verd, es Mestallar i 
no *es Mestaiar, Can Toll i no *Can Toi, na Perellona i no *na Pereiona.

Excepcions: aquells casos que poden induir a confusió, com  ses Païsses i  no 
*ses Pallisses, Can Beia i no *Can Bella.

Labialització

Hi regirà la normativa. Ex.:  es Faralló i no *es Foralló, ses Fermadores i no 
*ses Formadores,  s'Abeurador i no *s'Abourador, ses Madraves / ses Almadraves i no 
*ses Modraves, es Calàpets i no *es Calàpots.

Metàtesi

18 Cal evitar l'ultracorrecció marbre quan el vocable fa al·lusió al peix mabre: sa Pesquera des Mabres i 
no *sa Pesquera des Marbres.
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Hi regirà la normativa.19 Ex.: ses Ballarugues i no *ses Barallugues, sa Punta de 
Gregal i  no *sa Punta de Guergal,  s'Hostalet  i  no *s'Hestolet,  s'Alqueria i  no *sa 
Curia.

En els antropònims hom seguirà el criteri 7: Can Guergori  i no *Can Gregori,  
na Guinavetera i no *na Ganivetera,   na Secorrada  i no *na Socarrada, sa Barraca  
d'en Mojarala i no *sa Barraca d'en Majorala…

Monoftongació

Hi regirà  la  normativa.  Ex.:  s'Aiguavés i  no  *s'Aigovés,  s'Aigua  Dolça i  no 
*s'Aigo Dolça, es Caló de ses Egües i no *es Caló de ses Egos, es Guaret Vell i no *es  
Goret Vell.

Les excepcions també responen al criteri 7:  na Sovadora i no *na Sauvadora /  
*na Salvadora, Can Pascolí i no *Can Pasqualí.

Neutralització de la [o] àtona

Hi regirà la normativa. Ex.:  es Boscarró i no *es Buscarró, es Molí i no *es  
Mulí.

Cal evitar ultracorreccions freqüents com *es Puig Nonó  en comptes de es Puig  
Nunó  o *sa Colàrsega  en comptes de sa Culàrsega.

Excepcions: Ruberts i no *Roberts, per la tradició escrita.

Palatalització

Quan aquest  fenomen és  general  a la zona,  es  manté.  Ex.:  es Xebel·linar  (si 
tothom ho diu així) i no *es Sebel·linar, la Xíndria i no *la Síndria.

Regeix  la  normativa  en  casos  de  palatalitzacions  vocàliques  sentides  com a 
vulgars.  Ex.:  ses  Jaquetes i  no  *ses  Giquetes,  sa  Claveguera  des  Pastor i  no  *sa 
Claviguera des Pastor, es Pi des Gegant i no *es Pi des Gigant.

Paragoge

Es manté el fenomen. Ex.: ses Fonts de n'Alis i no *ses Fonts de n'Ali, es Cingle  
de n'Àlitx i no *es Cingle de n'Ali  (però  es Puig de n'Ali,  d'acord amb la pronúncia 
habitual).

Pas de [w] a labiodental fricativa sonora

Hi regirà la normativa.  Ex.:  es Creuers i  no *es Crevers,  es Pouàs i  no *es 
Povàs.

Casos  com:  na  Colava,  na  Gotleva,  na  Clavet,  Can  Fidever,  Can  Tevet,  
s’escriuen d'acord amb la fonètica local.

Pèrdua de la [l] en síl·laba travada

19 Personalment, faig una excepció en mantenir en la seva forma popular i viva el mot oguer, afectat no 
sols per metàtesi, sinó també per monoftongació (egua > euga, i d’ací euguer > oguer).
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Hi regirà la normativa. Ex.: s'Aljub i no *s'Ajub.
Excepció: Puig de sa Pevora i no *Puig de sa Pólvora.

Pèrdua de [z] intervocàlica

Per  norma general,  regeix  la  normativa  quan s'associa  amb el  referent  comú 
corresponent. Ex.:  sa Devesa i no *sa Devè, Son Fortesa i no *Son Fortè.

Les excepcions responen a arcaismes (es Pou Juà i no *es Pou Jusà , sa Talaia 
Juana i no *sa Talaia Jusana), a la llarga tradició escrita (s'Esgleieta i no *s'Esglesieta) 
i a casos en què, popularment, no s'associa el genèric amb el referent comú de la llengua 
(la Clo i no *la Closa, la Malè i no *la Malesa,  sa Resclò i no *sa Resclosa (que, a 
més, avui ja és el nom d'unes cases de possessió).

Pròtesi

Aquest  fenomen  es  respecta  en  algunes  formacions  postverbals  com: 
s'Aguaitador de sa Senyora i no *es Guaitador de sa Senyora,  s'Abaixadoret i no *es  
Baixadoret.

Rotacisme

Hi regirà la normativa. Ex.: es Carreró de ses Fantasmes i no *es Carreró de ses  
Fantarmes, Son Cosmet  i no *Son Cormet, es Banc d'Eivissa  i no *es Banc d'Ervissa  
(<Esvissa), na Cosmena i no *na Cormena.

Excepcions:  en  arcaismes  com  es  Pou  de  Jurà i  no  *es  Pou  de  Jusà, 
Marcolomar i no *Mas Colomar.

Simplificació

Hi regirà la normativa. Ex.: el Torm de la Seda i no *el Tom de la Seda, es Torm 
des Coloms  i no *es Tom des Coloms, etc.

Síncope

Es manté la forma sincopada quan en l'ús no alterna amb la forma plena. Ex.: ses  
Bornades i no *ses Boronades, es Lletrar i no *es Lletrerar / *es Lleterar. 

V antihiàtica

Es respecta en els casos en què la [v] substitueix una [z] intervocàlica. Ex.:  es 
Gatovar i no *es Gatosar, sa Pelovella i no *sa Pelosella, es Llovar i no *es Llosar, ses  
Cavernes i no *ses Casernes, etc.

Segueixen la normativa els casos on no substitueix la [z] intervocàlica que tenen 
referents clars en la llengua corrent, com per exemple, es Banc des Llaüt i no *es Banc 
des Llavut, ses Coaranyes i no *ses Covaranyes, es Molí d’en Coa i no *es Molí d’en 
Cóva, Can Reüll i no *Can Revull.

Vocalització
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Hi regirà la normativa. Ex.: s'Albelló i no *s'Aubelló, Albarca i no *Aubarca, es  
Delfí  i no  *es Deufí,  s'Alzina  i no *s'Auzina, sa Falç  i no *sa Fauç, Can Selva  i no 
*Can Seuva, Can Silvestre  i no *Can Siuvestre, etc.

No la segueixen els arcaismes com es Bauç i no *es Balç.

Morfologia

Comentaris generals sobre l'article

Recomanam  que  l'article,  tant  del  nom  oficial  dels  nuclis  de  població  com 
d'altres topònims, majors o menors, s'ajusti a la solució adoptada per la llengua parlada 
local, tot i que són també admissibles les formes amb article estàndard dels topònims 
que en la llengua parlada duen article salat.

En contacte amb les preposicions a, de, per, les solucions més escaients són: as, 
des, pes;  en contacte amb la contracció ca, la solució recomanada és cas. Pel que fa a 
l'article  es   seguit  de  mot  començat  amb  vocal,  consideram preferible  es  (solució 
habitual en eivissenc actual) en lloc de ets: es Hostalets. Quant a l'article després de la 
preposició  amb, poden utilitzar-se ambdues formes:  es / so  (sing.),  es / sos   (plural), 
d'acord amb la tendència actual.

Aglutinació d'article 

Es mantindrà si és un fenomen general a la contrada. Ex.: s'Espedregar (si és la 
pronúncia general) i no *es Pedregar.

Caiguda de preposició (i article)

Es respecta la caiguda. Ex.: sa Bassa Lluny  i no * sa Bassa de Lluny, sa Pleta  
Morell  i no * sa Pleta de Morell, sa Tanca Barrera  i no *sa Tanca de sa  Barrera,  
s'Illa Gavina  i no  *s'Illa de sa Gavina, etc.

Es recuperarà la preposició i l'article si és un fenomen purament articulatori: sa 
Punta des Nius i no *sa Punta es Nius, es Pi des Jai Toni i no *es Pi es Jai Toni.

Canvi de líquida i/o nasal en segment inicial

Es manté el canvi. Ex.:  s'Altigor i no *s'Antigor;  es Cocó de l'Ancai i no *es 
Cocó de l'Alcai (< alcait); Cala Anclità  i no *Cala Alclità  (<alquitrà.)

Feminització

Es manté. Ex.:  na Mostafana, na Rada, na Comellara, s'Aljub Vella,  s'Avenc 
Fonda, etc.

Masculinització

Es manté. Ex.: Son Poco, Son Fango, Son Paulo, sa Vallet, etc.
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Partícula Can, Son i afins

Casuística:

a de per ca so
amb art. pers.
a en Toni Amer d'en per en Can Toni Amer Son Toni Amer
a n'Andreu de n' per n' Ca n'Andreu

Can Andreu 
So n'Andreu
Son Andreu

a na Maria de na per na Ca na Maria So na Maria
a n'Àngela de n' per n' Ca n'Àngela So n'Àngela
amb art.  salat  i  
/o literari
as Trenc / al des / del pes / pel cas / cal sos
a s'Avenc / a l’ de s' / de l’ per s’ / per l’ Ca s'Amitger

(Cas 
Amitger)20

Ca l’Amitger
(Cal Amitger)
Cas Amitgers
Cals Amitgers
Ca l'Abat21

(Cal Abat)
Cals Abats

          —
          —
          —
          __
Sos Llulls
          __
          __
          __
          __

a sa Cala / a la
a ses / a les

de sa / de la 
de ses / de les

per sa / per la 
per ses / per les

Ca sa  / Ca la
Ca ses / Ca les

          —
          —

a s'Aigua / a l’ 
a ses / a les

de s' / de l'
de ses / de les

per s' / per l'
per ses / per les

Ca s' / Ca l'
Ca ses / Ca les

          —
          __

Pluralització

Es manté. Ex.: es Favassos

Ús de majúscula / minúscula en genèrics topogràfics

20 Les formes entre parèntesis són també admissibles, però són preferibles les que no hi estan.
21 Tengui’s present que els topònims que col·loquialment van amb article literari no admeten l’ús amb 
l’article salat. 
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1- Si  el  genèric ha perdut el sentit  originari (i  no és usat estrictament  com a 
genèric), s'escriurà amb majúscula: es Coll d'en Rabassa, es Pont d'Inca  (que són nuclis 
de població), sa Font Garrover  (que ara és una possessió).

2- Si el genèric manté el sentit originari, s'escriurà preferentment en majúscula: 
sa Coma de n'Arbona, es Puig Major,22  si bé es pot escriure també en minúscula (sa 
coma de n'Arbona, es puig Major) i és especialment convenient de fer-ho, quan es tracta 
d'un genèric omissible, perquè no forma part del topònim (illa de Mallorca, a diferència 
de Illa de ses Rates). 

Flexions amb ensordiment

Alguns  topònims  presenten  flexions  amb  ensordiment  com  Torrent  dels  
Aljupets,  es  Putxet.  Si  la  forma  ensordida  és  l’única  documentada,  es  reflecteix 
l'ensordiment  en la  grafia:  el  Torrent  dels  Aljupets,  es Putxet,  però  es Puget (Santa 
Eugènia). Si alterna amb la corresponent sonora, té preferència la forma sonora. Ex.: es 
Safareget i no *es Safaretxet.

Lèxic

Arcaisme

Es manté. Ex.: es Camp Redó, sa Cegonya, sa Punta des Relotge, es Galiner, Ca 
s'Escaravat.

Barbarisme

1- Cal potenciar l'ús de topònims genuïns tradicionals. Ex.: es Camí de na Gosta 
i no *es Camí des Palos.

2- S'adapten si hi ha poca diferència formal: sa Caseta des Carabiners i no *sa 
Caseta des Carabineros, es Sementer de s'Avió i no *es Sementer de s'Avión, sa Punta  
des Torpede i no *sa Punta des Torpedo.

3-  Es  tendirà  a  l'adaptació  dels  genèrics:  s'Embarcador  de  sa  Madera i  no 
*s'Embarcadero de sa Madera,  s'Espenyador i no *s'Espenyadero, es Varador i no *es 
Varadero,  s'Ansa de Migjorn  i no  *s'Ensenada de Migjorn.

4- Es mantenen els barbarismes difícilment substituïbles a causa de la distància 
formal:  sa Barraca des Parillo,  sa Cova des Guanete, sa Barraca des Cabo, es Lote,  
Can Sidoro, es Màrmols, etc. 

5- Es mantenen els encapçalats amb la partícula  lo, si no poden reemplaçar-se 
per altres topònims més genuïns. Exemples: lo d'en Claro, lo des Sabaters, etc.

Cognoms problemàtics

Hi regirà la normativa.  Ex.:  la Vall  d'en Marc i  no *la Vall  d'en March,  sa 
Quarterada de n'Esbert i no *sa Quarterada d'en Sbert, Son Proenç i no *Son Prohens,  
es Prat de n'Esquella i no *es Prat d'en Squella.
22 L'ús de la majúscula és especialment indicat quan el genèric va acompanyat d'un adjectiu (es Puig 
Major), i també és habitual en els mapes i rètols. En canvi, els nomenclàtors o reculls alfabètics solen usar 
la minúscula perquè l'ordenació es fa a partir de l'element que acompanya el genèric.
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Variants antigues etimològiques residuals o testimonials

D'entre  diverses  formes  més  o  menys  acostades  a  l'etimologia,  cal  donar 
preferència a la més estesa popularment: és preferible Cotimplà  (< 'còtil pla') en lloc de 
Cotilplà (variant etimològica recollida només d'un sol informant) o de Contimplà  (més 
allunyada encara de l'etimologia); es Cocó de l'Ancai  (< 'de l'alcaid') millor que es Cocó 
de l'Ancaid  (recollit només d'un informant).

ADDENDA

El prenoms que també han estat recollits de manera castellanitzada Simó / Simon, 
Pere /  Pedro,  conserven en els  topònims la  forma transmesa col·loquialment.  En el 
primer cas, la forma catalana apareix només a un topònim sorgit com a conseqüència 
d’un establiment de terres de principis del segle XIV.

Tots els topònims s’han transcrit amb article, no únicament els formats per un 
genèric sense determinant  (sa Punta), sinó també els que en tenen (sa Punta Petita), 
encara que no sigui recomanable transcriure els darrers en obres que no siguin estudis 
toponímics.

En  els  topònims  d’aquesta  obra,  s’escriuen  en  minúscula  els  articles,  les 
preposicions (i s’hi escriurien les conjuncions, si n’hi hagués). La resta de categories 
gramaticals, incloses les formes verbals i els adverbis, s’escriuen en majúscula.
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ABREVIATURES

Alguns autors i  algunes  obres que se  citen reiteradament poden aparèixer  de 
manera abreujada. 

1. AUTORS

AMC, Antoni Mut Calafell
APF, Andreu Ponç i Fullana
BVT, Bernat Vidal i Tomàs
CA, Cosme Aguiló
GRB, Guillem Rosselló Bordoy
JMP, Josep Mascaró Pasarius
RRV, Ramon Rosselló Vaquer
VMaRV, Vicenç M. Rosselló Verger

2. OBRES

AGEMall., Atles de la Gran Enciclopèdia de Mallorca.
BSAL, «Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana».
CTM, Corpus de toponimia de Mallorca.
DCVB, Diccionari català-valencià-balear.
DECat., Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana.
DIEC, Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans.
ETC, Estudis de toponímia catalana.
GECat., Gran Enciclopèdia Catalana.
GEM, Gran Enciclopèdia de Mallorca.
MGM, Mapa general de Mallorca.
MGMe, Mapa general de Menorca.
MOLC, «Les millors obres de la literatura catalana».
OnCat., Onomasticon Cataloniae.
SOBI, «Societat d’Onomàstica, Butlletí interior».
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FONTS ORALS

Pel  fet  que  l’arreplega  de  materials  va  iniciar-se  molt  abans  de  la  formació 
universitària de l’autor, aquestes dades pateixen una mancança cronològica. Només unes 
poques  enquestes,  generalment  les  últimes,  registren  la  data  de  la  realització.  En 
conseqüència, és impossible conèixer l’edat dels entrevistats en el moment de fer-se 
l’entrevista. S’ha de dir, però, que la tria de subjectes apuntava quasi sempre a una edat 
ideal que oscil·lava entre els 65 i els 75, sense menysprear ni els més vells (sempre que 
tenguessin la memòria en bon estat) ni els més joves (sempre que estassin arrelats al 
medi natural).

S’entrevistaren  individus  dels  sis  nuclis  preturístics  dels  dos  termes  i  alguns 
informants de Cas Concos, Porreres i Llucmajor. Les oscil·lacions dels percentatges de 
gent consultada a cada nucli respon a dues causes: les desiguals extensions de les terres i 
les diferències de qualitat  de les informacions. Així,  doncs, més terres precisen més 
informants i es necessiten pocs informants si aquests són bons. El resultat el dóna la 
combinació dels dos factors. Cal tenir present també que un informant que mostra una 
gran seguretat  en el  coneixement  de la seva àrea, sobretot  si  és una superfície molt 
reduïda, gairebé no precisa del suport d’un altre.

Globalment,  es  pot dir  que és una informació de procedència masculina.  Les 
dones (8 en total) no representen ni el 4%. En la societat preturística, agrària i marinera, 
qui recorre i coneix el territori és l’home, tot i que hi ha notables excepcions. La dona 
sol ocupar-se de les feines domèstiques. Els bons coneixedors del terreny, agricultors, 
pescadors, caçadors, funcionaris municipals, solen ser homes.

La distribució dels informadors per nuclis urbans i sexes és tal com segueix, amb 
els percentatges que s’indiquen:

CALONGE (5,63%): 12 informants (1 dona + 11 homes)
S’ALQUERIA BLANCA (20,66%): 44 informants (1 dona + 43 homes)
SANTANYÍ (47,42%): 101 informants (3 dones + 98 homes)
ES LLOMBARDS (8,45%): 18 informants (1 dona + 17 homes)
SES SALINES (14,55%): 31 informants (2 dones + 29 homes)
SA COLÒNIA (1,41%): 3 informants (3 homes)
LOCALITATS FORANES (1,88%): 4 informants (4 homes)

DONES: 8 (3,76%)
HOMES: 205 (96,24%)
TOTAL: 213 informants 

Per norma general, les enquestes es feren amb una sola persona, però per causa 
del  fet  que  moltes  es  realitzaren  dins  espais  públics  (bars),  foren  inevitables  les 
interferències de gent curiosa que s’afegia espontàniament a la tasca, oferint de vegades 
bones informacions complementàries. Quan aquestes dades d’interès agafaven cos, el 
nouvengut adquiria automàticament la consideració d’informant i al final de l’enquesta 
s’anotava també el seu nom. El gruix de topònims aportats per cadascun no delata, per  
se, si l’entrevistat és ocasional o cercat expressament, perquè una persona pot conèixer 
molt bé només una àrea reduïda i, per tant, el caramull de topònims rescatats serà més 
tost discret.
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Nombroses  unitats  toponímiques  procedeixen  de  gent  localitzada  casualment 
sobre l’espai recorregut i conformen, totes elles, els materials atribuïts a la figura de 
l’informant anònim. Els registres acumulats d’aquesta manera assoleixen més del 8%, 
però no hem d’oblidar que bona part d’aquests topònims han estat també obtenguts per 
segona vegada mitjançant informants donats d’alta amb identitat pròpia. 

Vegem ara la seva distribució per nuclis urbans, ordenats de nord a sud (excepte 
els  dels  tres  nuclis  darrers  que cauen fora de l’àrea d’estudi23).  S’anoten primer els 
cognoms i després el prenom, seguit del malnom i la data de naixement (i en el seu cas, 
de defunció24). En la línia següent s’apunten els topònims rescatats i la zona que cobreix 
la informació. 

0. Informants anònims
502 topònims (de totes les àrees dels dos termes).

Calonge 

1. Adrover Adrover, Antoni “Verro”, 1908-2004
156 topònims (per tot l’interior de Calonge).

2. Adrover Adrover, Macià “Verro”, 1912-2000
42 topònims (de na Burguera fins a la mar).

3. Adrover Adrover, Magdalena “Verro”, 1918
14 topònims (de na Cosme).

4. Adrover Rigo, Miquel “de sa Conca”, 1894-1990
7 topònims (de sa Conca).

5. Adrover Rigo, Simó “Vellana”, 1902-1993
47 topònims (camins, cases i finques vora Calonge).

6. Garí  Adrover, Josep “Ferrer”, 1895-1987
11 topònims (litoral de Cala Llonga).

7. Grimalt Julià, Joan “Marines”, 1934
30 topònims (voltants de la zona des Rafal).

8. Grimalt Vadell, Miquel “Marines”, 1917-1998
79 topònims (de Can Marines i de sa Punta Grossa)

9. Obrador Adrover, Damià “des Corrals Nous”, 1933
17 topònims (des Corrals Nous i de sa Figuereta).

10. Roig Barceló, Bartomeu “Sabater”, 1930
116 topònims (de tot el litoral calongí i de llocs esparsos interiors).

11. Vadell Rigo, Jaume “Rebeu”, 1914-1992
9 topònims (de la zona des Comtès).

12. Vallbona Adrover, Pau “de sa Punta Grossa”, 1914
16 topònims (de sa Punta Grossa, interiors i del litoral).

s’Alqueria Blanca

13. Ballester Rigo, Joan “de na Xot”, 1940
30 topònims (de na Xot fins a na Martina).

14. Barceló Mas, Andreu “Xurí”, 1924-1999
19 topònims (de Can Xurí fins a Portopetro).

15. Barceló Roig, Joan “de Son Moro”, 1920-2001

23 El  fet  d’entrevistar  gent  de Cas Concos és  perquè una petita  àrea  de  l’oest  de  Santanyí pertany a 
concarrins. El porrerenc havia esta molts anys a sa Vallet; el llucmajorer estava as Rafal Genars. 
24 Dates actualitzades a finals de maig de 2004-
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22 topònims (de la zona de Son Durí).
16. Barceló Terrassa, Bartomeu “de sa Cova”, 1916-1999

174 topònims (de la ruralia de s’Alqueria Blanca).
17. Bonet Adrover, Bartomeu “de ses Covetes”, 1938

73 topònims (del litoral de s’Alqueria Blanca). Data de l’entrevista: 5-11-1990.
18. Bonet Barceló, Joan “Escolà”, 1915-1992

334 topònims (del litoral i de l’interior de s’Alqueria Blanca).
19. Bonet Barceló, Maria “Escolana”, 1899-1994

70 topònims (de les zones rurals dels voltants de s’Alqueria Blanca).
20. Bonet Bonet, Guillem “Marranxa”, 1919-2004

14 topònims (de ses Coves de sa Grava i altres llocs esparsos).
21. Bonet Bonet, Sebastià “Domingo”, 1935

5 topònims (de la zona des Comtès).
22. Bonet Bonet, Sebastià “Simon”, 1918

74  topònims  (del  litoral  comprès  entre  es  Caló  des  Pou  i  sa  Barca  Trencada).  Data  de 
l’entrevista: 18-5-1995.

23. Bonet Vidal, Guillem “Marranxa”, 1922 
64 topònims (de la zona de sa Penya Bosca i altres llocs dispersos). Data de l’entrevista: 23-5-
2000.

24. Estelrich Cifre, Bartomeu “Bernadí”, 1926
44 topònims (dels llocs calongins de Son Perdut i na Burguera).

25. Font  Bonet, Josep Maria “Font”, 1916-1995
37 topònims (del poble fins a Consolació i d’altres llocs esparsos).

26. Garcias Julià, Joan “de ses Serres”, 1922-2002
10 topònims (de la zona de ses Serres).

27. Picornell Bonet, Guillem “Picornell”, 1933
62 topònims (de la població fins a Portopetro).

28. Pons Bonet, Pere “de Son Ponç”, 1932
23 topònims (de Son Ponç, ses Garines i na Clavet).

29. Pons Piña, Joan “de Son Ponç”, 1908-1988
14 topònims (de na Clavet fins as Torrent d’en Bet).

30. Pons Pons, Pere “de Son Ponç”, 1909-1991
39 topònims (de sa Punta i dels voltants interiors de Portopetro).

31. Pons Vadell, Miquel “Xorret”, 1932
35 topònims (dels establits des Pujol).

32. Pons Vidal, Bartomeu “de Son Ponç”, 1917-1987
105 topònims (dels voltants de sa Penya Bosca i dels establilts de Son Rossinyol).

33. Rigo Alou, Sebastià “Bassacoll”, 1918-1988
28 topònims (des Buscarró fins a sa Bassa des Coll).

34. Rigo Barceló, Andreu “Sabater”, 1923
54 topònims (de llocs dispersos de l’interior de s’Alqueria Blanca). Data de l’entrevista: 17-8-
2003.

35. Rigo Barceló, Bartomeu “Carraixet”, 1911-1997
22 topònims (de la zona de sa Tancassa).

36. Rigo Barceló, Bartomeu “Negre”, 1896-1985
33 topònims (de llocs dispersos de l’interior de s’Alqueria Blanca).

37. Rigo Barceló, Guillem de ca l’amo en Llorenç”, 1924
52 topònims (de llocs esparsos entre el poble i Portopetro).

38. Rigo Barceló, Miquel “Tort”, 1929
52 topònims (del litoral de s’Alqueria Blanca). Data de l’entrevista: 17-8-2000.

39. Rigo Bonet, Jaume “des Serral”, 1931
50 topònims (des Serral i zones limítrofes).

40. Rigo Bonet, Sebastià “de sa Punta”, 1934-1998
10 topònims (de sa Punta)
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41. Rigo Obrador, Rafel “Ramon”, 1920-1985
25 topònims (de Son Ramon i dels voltants).

42. Rigo Rigo, Andreu “Martina”, 1911-2002
36 topònims (del litoral de s’Alqueria Blanca).

43. Rigo Rigo, Jaume “Canova”, 1935
58 topònims (de sa Canova i dels voltants de sa Penya Bosca).

44. Rigo Rigo, Miquel “Martina”, 1888-1980
42 topònims (del litoral de s’Alqueria Blanca).

45. Rigo Rigo, Sebastià “Martina”, 1916
53 topònims (del litoral de s’Alqueria Blanca). Dates de les entrevistes: 17-4-1993 i 16-4-1995.

46. Rigo Vicens, Llorenç “Eulària”, 1917
75 topònims (llocs esparsos de l’interior de s’Alqueria Blanca).

47. Rosselló Ferrer, Joan “Galerí”, 1903-1985
15 topònims (entre Consolació i ses Teuleres).

48. Rosselló Rigo, Jaume “Xiscos”, 1934-1995
46 topònims (de sa Cova a ses Fonts de n’Alis).

49. Rosselló Rigo, Miquel “Xiscos”, 1936
32 topònims (de sa Bassa Inquarta a na Vermança).

50. Serra Adrover, Francesc “des Pujol”, 1928
37 topònims (de la finca matriu des Pujol). Data de l’entrevista: 20-8-2001.

51. Serra Adrover, Jaume “des Pujol”, 1934
16 topònims (de llocs dispersos de Calonge i de s’Alqueria Blanca).

52. Serra Bonet, Francesc “des Pujol”, 1960
58 topònims (de la finca matriu des Pujol).

53. Vadell Vidal, Jaume “Carles”, 1894-1985
52 topònims (dels voltants des Puig Gros i Consolació).

54. Vallbona Adrover, Joan “Marimon”, 1910-1995
20 topònims (de ses Garines i Son Sanç).

55. Vallbona Ferrer, Pau “Marimon”, 1916
58 topònims (del litoral de s’Alqueria Blanca). Data de l’entrevista: 20-8-1995.

56. Vicens Bonet, Andreu “Cabrer”, 1928
18 topònims (de la zona des Rotitxol fins a sa Tanca).

Santanyí 

57. Adrover Adrover, Joan “de So n’Alegre”, 1919-2002
24 topònims (de So n’Alegre).

58. Adrover Ferrer, Gabriel “Sales”, 1935
12 topònims (dels voltants de sa Barrera d’en Polla).

59. Adrover Verger, Sebastià “Forner”, 1918-1998
27 topònims (del litoral comprès entre Cala Figuera i Cala Santanyí).

60. Adrover Verger, Sebastiana “des Forn”, 1905-2002
41 topònims (de molins i de l’espai urbà de Santanyí).

61. Adrover Vidal, Bartomeu “Crestall”, 1907-1987
21 topònims (de na Simona as Torrent d’en Bragues).

62. Amengual Vicens, Bartomeu “Gambeta”, 1902-1981
6 topònims (talassònims de Santanyí i es Llombards).

63. Ballester Vidal, Miquel “de sa Talaia”, 1940
43 topònims (de sa Talaia i els voltants).

64. Bonet Barceló, Jeroni “de Cabrera” 1910-2002
10 topònims (de ses Salines, entre Morellet i es Mitjà Gran).

65. Bonet Contestí, Pere “Torrelles”, 1930
10 topònims (de la part de migjorn des Camp d’en Torrella).
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66. Bonet Ferrer, Bartomeu “de Son Morlà”, 1909-1995
62 topònims (de Son Morlà i les finques adjacents).

67. Bonet Rado, Andreu “de Son Ferrer”, 1938
22 topònims (de la zona des Xebel·linar i Son Salom).

68. Bonet Suau, Joan “Banyeta”, 1920
93 topònims (de la zona compresa entre Son Moja, es Camp d’en Bosc i Son Morlà i des Rafal 
des Porcs).

69. Bonet Verger, Onofre “Rita”, 1897-1983
8 topònims (de la zona de ses Rotes)

70. Bonet Vidal, Jeroni “de Son Danús”, 1916-1995
35 topònims (entre Son Cosme Ponç i es Torrent Fondo).

71. Bonet Vidal, Miquel, “Cases Noves”, 1906-1991
37 topònims (de Son Pulla i d’altres llocs de la Costa).

72. Burguera Ferrer, Miquel “Beu”, 1915-1994
109 topònims (de tota la zona des Cap des Moro).

73. Burguera Vicens, Andreu “des Cantó”, 1909-1996
7 topònims (de la zona de na Gat)

74. Caldentey Vidal, Andreu “Petit”, 1909-1995
47 topònims (de la zona compresa entre la Costa, Son Danús, es Camp d’en Torrella i es Camp 
d’en Bover).

75. Cànaves Burguera, Rafel “Xico”, 1926
24 topònims (des Rafal des Porcs).

76. Cladera Burguera, Miquel “Miquerillo”, 1922-2001
18 topònims (entre es Camp d’en Torrella i es Campàs).

77. Clar Barceló, Bartomeu “Corriola”, 1947
22 topònims (del litoral de Cala Figuera). Data de l’entrevista: 2-8-2000.

78. Clar Bonet, Jaume Antoni “Torrelles”, 1960
8 topònims (de Son Sanç).

79. Coll Lladó, Antoni “de sa Talaiola”, 1938
35 topònims (de sa Talaiola).

80. Covas Oliver, Miquel “Bassa”, 1932
22 topònims (de Son Cosme Ponç i altres llocs esparsos).

81. Coves Tomàs, Joan “Talaia”, 1952-1985
8 topònims (de Son Cosme Ponç i altres llocs esparsos).

82. Escalas Bauzà, Gabriel “Blaia”, 1949
16 topònims (de Son Pulla i els voltants).

83. Escalas Vicens, Cosme “Meler”, 1935
10 topònims (de la part de migjorn de la vila).

84. Estelrich Cifre, Miquel “Bernadí”, 1915-2004
25 topònims (des Puig Gros i els voltants).

85. Ferrando Vidal, Miquel “Pere Pau”, 1902-1988
15 topònims (de na Replà a s’Amarador).

86. Ferrando Vidal, Simó “Someres”, 1930
46 topònims (de llocs dispersos de Santanyí) .

87. Ferrer Barceló, Mateu “Serraller”, 1937
43 topònims (de l’interior i el litoral des Cap des Moro).

88. Ferrer Mesquida, Jaume “Soler”, 1908-1989
16 topònims (de na Pujola fins a Son Sec).

89. Ferrer Pons, Joan “Sales”, 1913
113 topònims (del casc urbà de Santanyí i de zones disperses de la ruralia).

90. Ferrer Rigo, Bartomeu “Martina”, 1902-1986
27 topònims (de na Martina i altres llocs vora Portopetro).

91. Ferrer Tomàs, Bernat “Mòger”, 1897-1993
95 topònims (entre Santanyí i Cala Santanyí).
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92. Ferrer Valverde, Francesc “Garrot”, 1933
227  topònims  (de  llocs  esparsos  de  Santanyí  i  d’alguns  indrets  del  litoral).  Dates  de  les 
entrevistes: 11, 13, 19 i 24-6-2000.

93. Ferrer Vidal, Cosme, “Sales”, 1922-1985
15 topònims (de Son Morlà i de Maria).

94. Ferrer Vidal, Jaume “Sales”, 1916-2001
105 topònims (del casc urbà, de molins i de l’àrea compresa entre Santanyí i Cala Llombards).

95. Ferrer Vidal, Joan “Sales”, 1913-2003
31 topònims (del litoral de Cala Santanyí i de llocs diversos de l’interior).

96. Forteza Ferrer, Antoni “Llaneres”, 1958
15 topònims (de Son Marimon).

97. Forteza Vidal, Antoni “de Son Marimon”, 1925-1999
14 topònims (de Son Marimon).

98. Jaume Bonet, Antoni “Rita”, 1936
10 topònims (d’escars des Caló d’en Busques).

99. Lladó Contestí, Gabriel “València”, 1913
14 topònims (d’escars des Caló d’en Boira). Data de l’entrevista: 22-9-1996.

100. Lladó Serra, Catalina “Trompa”, 1941
28 topònims (de la part de la Costa vora Can Trompa).

101. Lladó Vidal, Andreu “Colovet”, 1907-1993
23 topònims (des Camp d’en Torrella i de les zones adjacents).

102. Llambias Ferrando, Guillem “Ferrando”1907-1984
12 topònims (del litoral de Cala Santanyí).

103. Llaneras Vidal, Antoni “Paulo”, 1908-1988
54 topònims (de sa Talaiola i altres llocs esparsos).

104. Obrador Bonet, Jaume “Xamarrí”, 1913-1996• 
43 topònims (des Puig Gros, sa Talaia i altres llocs de la Costa).

105. Obrador Vich, Joan “de can Puça”, 1956
32 topònims (de ses Angoixes a sa Talaia des Pi).

106. Oliver Bonet, Jaume “Lluc”, 1917-1999
11 topònims (de llocs esparsos de Santanyí).

107. Piquer Perelló, Bartomeu “Piquer”, 1923
91 topònims (del litoral de Santanyí i des Llombards).

108. Pons Barceló, Miquel “Trapasser”, 1897-1982
197 topònims (de llocs de Santanyí i des Llombards, tant interiors com costaners).

109. Pons Ferrer, Guillem “Pereta”, 1931
84  topònims (del  litoral  de  Cala  Figuera  a  Cala  Santanyí i  de  mar  endins  de  Santanyí i  es 
Llombards). Data de l’entrevista: 19-11-1996.

110. Pons Sbert, Antoni “de s’Olivó”, 1926-1982
147 topònims (de Son Danús i de molts llocs costaners i de l’interior).

111. Pons Sbert, Cristòfor “Trapasser”, 1926-1985
Entrevista compartida amb Miquel Vila Covas “Vila”.

112. Pons Vidal, Blai “Trapasser”, 1928
63 topònims (de llocs esparsos de Santanyí). Dates de les entrevistes: 20 i 22-6-2000.

113. Rado Amengual, Jaume “Biga”, 1944
8 topònims (de la zona de ses Mires).

114. Rado Ferrando, Jaume “Racó”, 1920-1997
19 topònims (del litoral comprès entre s’Estret des Temps i Cala Santanyí). Data de l’entrevista: 
13-8-1996.

115. Rado Salom, Jaume “Punta”, 1926
11 topònims (de l’interior de s’Amarador).

· És interessant assenyalar que aquest era un dels dos informants que entrevistà Joan Coromines per a 
l’Onomasticon Cataloniae. L’altre morí fa molts més anys.
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116. Rigo Adrover, Miquel “Despullat”, 1916-1986
44 topònims (de Son Danús).

117. Rigo Nicolau, Ponç “Parra”, 1935
73 topònims (de Son Danús, de la Costa, de Son Garrot i d’altres indrets).

118. Rigo Vidal, Onofre “Bèu”, 1929 
10 topònims (de llocs esparsos de Santanyí).

119. Roig Vidal, Miquel “Canonge”, 1932
33 topònims (de la part situada a llevant de la vila). Data de l’entrevista: 22-6-2000.

120. Serra Puigserver, Sebastià “de Son Danús”, 1934
56 topònims (de Son Danús).

121. Server Pons, Antoni “Pou”, 1923
18 topònims (de sa Talaiola).  

122. Server Pons, Lluís “Pou”, 1919-1995
35 topònims (de l’àrea compresa entre Santanyí, Mondragó i Cala Figuera).

123. Servera Salas, Margalida “Tries”, 1929
11 topònims (de les barraques de Cala Llombards).

124. Suau Maimó, Antoni “Blai Blai”, 1931-1987
64 topònims (de Can Blai Blai i de gran part de la Costa).

125. Suau Maimó, Gregori  “Blai Blai”, 1920
85 topònims (de la Costa).

126. Tomàs Solrós, Pere “Saig”, 1927-2002
11 topònims (des Comellars, vora Son Marimon).

127. Vadell Vidal, Marc “de cas Guaret Vell”, 1925-1995
35 topònims (de Cas Guaret Vell fins a Son Pulla).

128. Vaquer Bortone, Jaume “de can Felip”, 1915-1996
25 topònims (del litoral entre Portopetro i Mondragó). Data de l’entrevista: desembre 1980.

129. Vaquer Nicolau, Joan “Terrassa”, 1906-1997
32 topònims (de la zona de s’Eixorca).

130. Verger Rigo, Sebastià “Coix”, 1918-1997
19 topònims (de Son Morlà).

131. Vicens Jaume, Miquel “Rita”, 1934
9 topònims (talassònims llombarders i saliners).

132. Vicens Vidal, Damià “Roig”, 1941
36 topònims (de l’àrea compresa entre Santanyí i Cala Llombards).

133. Vicens Vidal, Guillem “Roig”, 1939
11 topònims (de llocs esparsos de Santanyí).

134. Vicens Vidal, Miquel “Tanca”, 1932
73 topònims (de tota la Costa, fins as Puig Gros).

135. Vidal Adrover, Sebastià “Llesco”, 1899-1989
10 topònims (talassònims santanyiners i llombarders).

136. Vidal Bonet, Joan “Bennàsser”, 1896-1985
43 topònims (de Son Danús).

137. Vidal Contestí, Joan “Perlo”, 1926-1989
218 topònims (del litoral de s’Alqueria Blanca, Santanyí i es Llombards).

138. Vidal Covas, Damià “Mallol”, 1905-1989
62 topònims (de llocs diversos entre Santanyí, Mondragó i Son Morlà).

139. Vidal Covas, Miquel “Selva”, 1911-1999
46 topònims (de s’Alqueria Roja i Son Morlà).

140. Vidal Escalas, Miquel “Goiet”, 1929
7 topònims (de la zona adjacent a s’Amarador).

141. Vidal Maimó, Damià “Maimó”, 1919-1992
47 topònims (de ses Angoixes).

142. Vidal Monserrat, Guillem “Casetes”, 1922

6



6 topònims (de les cases de Can Nin).
143. Vidal Picornell, Joan “Ròssecs”, 1946

39 topònims (de llocs esparsos de l’interior i el litoral).
144. Vidal Rigo, Onofre “Ferreret”, 1957

89 topònims (de la Costa).
145. Vidal Vicens, Antoni “Pariret” 1932

36 topònims (del litoral, bàsicament entre Cala Figuera i Cala Santanyí).
146. Vidal Vidal, Antoni “Santo”, 1924-2001

42 topònims (dels escars i del litoral de Cala Figuera).
147. Vidal Vidal, Baltasar “Cenrí”, 1927-1997

29 topònims (del litoral de Mondragó i d’alguns llocs de l’interior).
148. Vidal Vidal, Miquel “Madoneta”, 1916-1998

131 topònims (de la Costa, Son Marimon i d’altres llocs de Santanyí).
149. Vidal Vidal, Miquel “Maimó”, 1941

72 topònims (de la Costa).
150. Vidal Vidal, Miquel “Ròssecs”, 1916-1994

46 topònims (del litoral que va de sa Barca Trencada fins a Cala Figuera).
151. Vidal Vidal, Onofre “Cordella”, 1937

41 topònims (de la Costa).
152. Vila Barceló, Miquel “Petit”, 1956

85 topònims (de llocs esparsos de la ruralia de Santanyí).
153. Vila Burguera, Miquel “des Rafal Nou”, 1917

22 topònims (des Camp d’en Torrella fins a Son Cosina).
154. Vila Covas, Miquel “Petit”, 1928-2000

36 topònims (entre Santanyí i Mondragó).
155. Vila Covas, Miquel “Vila”, 1932

14 topònims (entre ses Mires i sa Bassa Serra). Entrevista compartida amb Cristòfor Pons Sbert 
“Trapasser”.

156. Vila Ferrando, Cristòfor “Vives”, 1937
7 topònims (de sa Barraca d’en Vives).

157. Vila Vidal, Miquel “des Rafal Nou”, 1919
40 topònims (des Rafal Nou a Son Cosina).

es Llombards

158. Burguera Barceló, Llorenç “Boira”, 1908-1986
12 topònims (de la zona de Son Piris).

159. Burguera Burguera, Andreu “Cosina”, 1934
82 topònims (noms del litoral des Llombards i talassònims davant la mateixa costa).  Data de 
l’entrevista: 31-7-2001.

160. Burguera Burguera, Antoni “Pubila”, 1911
21 topònims (d’escars de s’Almunia i talassònims). Data de l’entrevista: 31-8-2000.

161. Burguera Burguera, Bernat “Pubila”, 1942
52 topònims (del litoral des Llombards).

162. Burguera Rigo, Antoni “de ses Deu”, 1920
68 topònims (de sa Vall).

163. Burguera Vadell, Guillem “des Guaret Vell”, 1941-1992.
18 topònims (des Guaret Vell i dels voltants).

164. Burguera Vidal, Antoni “Sabater”, 1934
53 topònims (de la zona adjacent al poble des Llombards).

165. Burguera Vidal, Llorenç “Cama”, 1913-1998
114 topònims (del litoral des Llombards).

166. Cabrer Burguera, Joan “de sa Plaça”, 1948-2001
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68 topònims (des Rafal des Porcs i d’alguns llocs esparsos des Llombards).
167. Clar Rigo, Bartomeu “Clar”,  1934

17 topònims (de zones esparses des Llombards).
168. Covas Bonet, Damià “Ferrer”, 1915

88 topònims (de sa Vallet i d’alguns llocs des Llombards).
169. Ripoll Bonet, Damià “Relló”, 1943

63 topònims (des Rafal des Porcs i de zones limítrofes).
170. Vicens Garcias, Antoni “Miqueleta”, 1915-1992

21 topònims (dels establits de l’oest des Camp d’en Torrella).
171. Vidal Burguera, Julià “Gustina”, 1899-1982

226 topònims (des Rafal des Porcs i de més indrets del  litoral i de l’interior des Llombards).
172. Vidal Burguera, Miquel “Carter”, 1939

96 topònims (de sa Vallet, del litoral des Llombards i de més llocs situats a l’interior).
173. Vidal Burguera, Miquel “Gustina”, 1906-2000

659 topònims (de sa Vallet, des Rafal des Porcs, i de tot el litoral i l’interior des Llombards).
174. Vidal Salom, Maria “de cas Traginer”, 1894-1981

28 topònims (de So n’Amer i d’altres llocs diversos de l’interior).
175. Vidal Vidal, Julià “Fariner”, 1927

40 topònims (des Pinaret i de llocs esparsos del litoral des Llombards).

ses Salines

176. Adrover Clar, Jordi “de Morellet”, 1940
10 topònims (de Morellet).

177. Aguiló Aguiló, Antoni “Pascolí”, 1929
232 topònims (de  sa Vall,  del  litoral  des Llombards  i  de  ses  Salines  i  de  llocs  esparsos  de 
l’interior de ses Salines).

178. Bonet Bonet, Marc “des Forn”, 1931
16 topònims (dels voltants de sa Colònia, inclosa la zona adjacent de sa Vall).

179. Bonet Burguera, Joan “Pubil”, 1901-1997
22 topònims (des Rafal Genars i de les àrees veïnes).

180. Bonet Galmés, Bernat “de sa Carroja”, 1919-2003
67 topònims (de sa Carroja, sa Marina i es Morells).

181. Bonet Mas, Guillem “de sa Vall”, 1935
6 topònims (de sa Vall).

182. Bonet Nicolau, Antoni “de Son Baró”, 1931
30 topònims (des Rafal Genars i les zones dels voltants). Data de l’entrevista: 10-2-2001.

183. Bonet Portell, Bernat “de Son Baró”, 1901-1993
31 topònims (de sa Marina i d’altres llocs a xaloc de la població).

184. Bonet Rigo, Gregori “Bonico”, 1908-1991
18 topònims (de l’àrea compresa entre sa Sort i na Pastora).

185. Bonet Sunyer, Pere “Capità”, 1899-1985
34 topònims (des Rafal Genars i de sa Vallet).

186. Burguera Barceló, Bartomeu “Calent”, 1909
20 topònims (de llocs esparsos de ses Salines).

187. Burguera Barceló, Gabriel “Calent”, 1911-1994
Compartí l’entrevista amb Jaume Xamena Burguera “Ximena”.

188. Burguera Rigo, Nadal “Nova”, 1909-2001 
Entrevista compartida amb Paula Rigo Burguera “de can Bassa”.
135 topònims (de Cas Perets, es Rafal Genars i zones veïnes).

189. Cladera Sampol, Agnès “Torrenta”, 1915-2000
20 topònims (de les cases des Torrent i des Camp Lledó).

190. Clar Salom, Pere “Bernadet”, 1916-1989
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31 topònims (del litoral llevantí de sa Colònia).
191. Galmés Bonet, Miquel “Xurí”, 1927

37 topònims (de llocs esparsos de l’interior de ses Salines).
192. Garcias Burguera, Llorenç “de sa Punta”, 1912-1992

56 topònims (dels establits situats entre sa Vall i la partió de Campos).
193. Garcias Portell, Pere “Petita”, 1917-2002 

126 topònims (del litoral de ses Salines). Data de l’entrevista: 28-7-1990.
194. Garcias Vicens, Onofre “Ros”, 1903-1992

102 topònims (de l’interior de sa Vall i sa Vallet).
195. Lladó Vicens, Lluc “Lluc”, 1907-1993

15 topònims (de llocs esparsos del litoral de ses Salines i des Llombards).
196. Llaneras Rosselló, Jeroni “Busques”, 1910-2001

193 topònims (del litoral de ses Salines i es Llombards i de l’interior de sa Vall i de sa Vallet).
197. Monserrat Crespí, Josep “es Pastor”, 1931-2001

15 topònims (des Bassal i dels voltants).
198. Obrador Obrador, Bernat “Goiet”, 1921-1992

9 topònims (de llocs esparsos de ses Salines).
199. Orell Orell, Rafel “es Caçador”, 1921

107 topònims (de l’interior de sa Vall i de sa Vallet).
200. Portell Burguera, Miquel “Petit”, 1926

76 topònims (dels establits de ses Salines, especialment dels de la part del nord).
201. Rigo Burguera, Paula “de Can Bassa”, 1918-1990 

Entrevista compartida amb Nadal Burguera Rigo, “Nova”.
202. Rosselló Rotger, Jaume “de Morellet”, 1928

7 topònims (de Morellet).
203. Salvà Clar, Jordi “Sabater”, 1913-1991

31 topònims (dels establits de la part del nord de ses Salines).
204. Serra Garcias, Tomàs “Boira”, 1916-1997

8 topònims (de llocs esparsos de ses Salines).
205. Vidal Miralles, Miquel “Pascolí”, 1901-1991

128 topònims (del litoral de ses Salines i es Llombards i de l’interior de sa Vallet).
206. Xamena Burguera, Jaume “Ximena”, 1911

95 topònims (de Cas Perets). Entrevista compartida amb Gabriel Burguera Barceló “Calent”.

sa Colònia de Sant Jordi

207. Bauzà Pascual, Sebastià “Carboner”, 1912-2003
41 topònims (del litoral de sa Colònia). Data de l’entrevista: 9-8-1995.

208. Jaume Burguera, Joan “Cossi”, 1918
28 topònims (del litoral de sa Colònia). Data de l’entrevista: 10-8-1995.

209. Paniza Jaume, Antoni “Coix”, 1911-1992
30 topònims (del litoral de sa Colònia).

Cas Concos

210. Maimó Sbert, Josep “de sa Galereta”, 1914 
30 topònims (de ses Angoixes).

211. Tous Grimalt, Joan “des cas Coix”, 1916-1984
27 topònims (de Son Danús).

Porreres
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212. Mora Sorell, Mateu “Murtó”, 1907-2000
26 topònims (de l’interior de sa Vallet).

Llucmajor

213. Gelabert Clar, Jaume “Barraquer”, 1909-1985
37 topònims (des Rafal Genars i de les àrees veïnes).
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FONTS ARXIVÍSTIQUES

La toponímia perduda, a més de ser obtenguda a través de les publicacions que 
figuren a les referències bibliogràfiques, ha estat incorporada a aquesta obra mitjançant 
la recerca en les diverses fonts arxivístiques que s’esmentaran a continuació. Aquesta 
recol·lecció  ha  permès  també  assolir  datacions  antigues  de  topònims  que  només 
s’havien incorporat al corpus per via oral, així com també retrodatacions d’altres noms 
de lloc que ja havien estat publicats.

1. ARXIUS I SÈRIES DOCUMENTALS

Arxiu Municipal de Santanyí (AMS). Llibres d’Actes de l’Ajuntament

Arxiu  Parroquial  de  Santanyí  (APS).  Papers  diversos  consultats  abans  de  la  seva 
ordenació.

Arxiu del Regne de Mallorca (ARM). Mitjançant dos talls cronològics, s’hi han buidat 
els Stims  de 1578 (AH 1044) i  la  part  corresponent  a l’antic  terme de Santanyí de 
l’Apeo de Garay, de 1818 (D 1296). S’ha utilitzat també nombrosa documentació del 
cadastre I de Campos-Santanyí de 1695 (D 1281). La documentació de la sèrie del Reial 
Patrimoni que apareix a l’obra (RP) procedeix de troballes aportades generosament per 
amics historiadors.

2. DOCUMENTACIÓ DE CASES PARTICULARS

S’ha consultat també documentació procedent de cases particulars de diversos 
nuclis urbans que ha estat molt útil per proporcionar datacions de topònims que no en 
tenien, com també per facilitar la reconstrucció del parcel·lari antic. Diverses finques de 
les quals no se sabia la procedència han pogut ser atribuïdes a segregacions antigues de 
possessionetes matrius concretes. Fins i tot s’han pogut localitzar algunes planimetries 
de finques avui molt fragmentades. 

Aquests són els petits arxius consultats,25 amb les sigles corresponents i la seva 
localització urbana. 

Papers can Bennàsser (PcB), Santanyí. 
Papers can Banyeta (PcBa), Santanyí.
Papers can Clar (PcCl), es Llombards.
Papers can Conill (PcCn), Santanyí. 
Papers can Cordella (PcCo), la Costa.
Papers ca n’Estelric (PcE), Calonge.
Papers can Gaspar (PcG), Santanyí.
Papers cas General (PcGe), la Costa.
Papers cas Guaret Vell (PcGV), Santanyí.

25 S’ha de dir que algunes d’aquestes cases conserven bastants de documents notarials: can Bennàsser, can 
Clar, can Jaume Antoni, can Parra, can Ròssecs, Son Sanç, etc. 
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Papers can Jaume Antoni (PcJA), Santanyí.
Papers can Llaneres (PcLl), Santanyí.
Papers can Metge (PcM), Santanyí.
Papers can Manoni (PcMa), Santanyí.
Papers cas Misser Mir (PcMM), Santanyí.
Papers ca na Grimalt (PcnG), Santanyí.
Papers can Parra (PcP), Santanyí. 
Papers Cas Perets (PCPr), ses Salines.
Papers can Palles (PcPll), Santanyí.
Papers can Patró (PcPtr), Santanyí.
Papers can Ròssecs (PcR), Santanyí.
Papers can Robeta (PcRb), Santanyí.
Papers can Talaia (PcT), Santanyí.
Papers can Vila (PcV), Santanyí.
Papers Miquel Pons (PMP), s’Alqueria Blanca.
Papers des Molí de sa Tanca (PMT), Santanyí.
Papers Maria Vidal (PMV), es Llombards.
Papers Sebastià Busquets (PSB), Santanyí.
Papers Son Coves (PSC), Santanyí.
Papers Son Sanç (PSS), Santanyí.
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FONTS CARTOGRÀFIQUES

El  maneig de les  fonts  cartogràfiques per  als  estudis  de toponímia  aconsella 
sempre una prudència extrema. Com ja se sap,  un error esmunyit  en un mapa antic 
s’anava repetint, de vegades augmentat, en els mapes posteriors fins a fer inidentificable 
el topònim en qüestió.26 Els recol·lectors dels noms de lloc que apareixen en els mapes 
antics no solien tenir gaire esment a l’hora de transcriure’ls. Modernament, aquesta poca 
manya transcriptiva s’ha repetit a betzep en els mapes militars, realitzada sovint per gent 
no catalanòfona, que acostava formalment els topònims a unitats lingüístiques del seu 
codi. Els investigadors de vegades han tengut prou feina per identificar l’origen de les 
deformacions. Així un Puig dels Tres Hereus de la Catalunya Nord es converteix sobre 
la cartografia espanyola en una Montaña de los Muy Felices (el recol·lector sabia el 
significat  francès  de  très  hereux),  a  Manacor  es  Molí  Paperer  es  muta  en  un  Molí 
Popeye. L’investigador Enric Ribes ens explicava les dificultats que va tenir per saber 
l’origen d’un intrigant Abá Saduré de la costa nord de Formentera. Al cap de molt de 
temps, en recollir la toponímia costanera de l’illa, va poder saber que allò no era altra 
cosa  que  s’Abaixadoret.  A  Santanyí   mateix,  la  Cartografía  Militar  de  España 
transforma  sa  Talaiola  i  es  Bauç  en  un  Son  Tavaiola  i  sa  Punta  d’es  Bous, 
respectivament.  De  vegades  és  impossible  conèixer  la  gènesi  de  les  denominacions 
fantasmes,  tals com la de la misteriosa  cala que,  a partir  de 1740, en els mapes de 
Jacques Nicolas Bellin, apareix entre Cala Santanyí i s’Almunia grafiada amb el nom de 
Calle Udi.

Tanmateix la cartografia antiga és extremament parca en el lliurament de noms 
de lloc. No s’ha fet encara un buidatge exhaustiu de la variació gràfica de la toponímia 
dels mapes i portolans antics, feina que s’endevina difícil per causa de la dispersió de 
l’obra conservada. Els primers noms de lloc de la zona estudiada que incorporen aquesta 
mena de documents deuen ser els noms de Portopetro i es Cap de ses Salines, ambdós ja 
presents en el  Conpasso de navigare, 1250 ca.27 La carta Pisana incorpora el nom de 
Portopetro i  l’atles de Vesconte de 1313 el  cap (o estanys?, ja  que sovint  és difícil 
destriar-ho) de ses Salines (VMaRV, 2002: 884 i  894, respectivament).  Cala Llonga 
parteix  de la  carta  Estense  de  Mòdena,  el  1460,  i  Cala  Figuera  de  la  de Salvat  de 
Pilestrina, el 1533 (VMaRV, 2002: 894). Són els quatre topònims clàssics de les cartes 
nàutiques  i  atles  i  de  mapes  més  moderns.  En  les  respectives  entrades  del  corpus 
toponímic veurem, per ordre cronològic d’aparició, només de manera orientativa i sense 
ànim d’exhaustivitat, la remarcable diversitat gràfica que registren en la cartografia.28 

Vet ací les fonts citades al llarg d’aquesta obra amb la numeració que segueix:

1. Conpasso de navigare, 1250 ca. (VMaRV, 2002: 884).
2.  Carta Pisana.  Anònima.  1280 ca.  París.  Bibliothèque Nationale.  Rés.  Ge. B 1118 
(VMaRV, 2002: 884).

26 De la mateixa manera, els  errors  de la geografia física passaven d’un mapa a l’altre,  recreant amb 
insistència illes fantasmes que no han existit mai en la realitat.
27 Tot i que és un portolà, s’adjunta entre els documents cartogràfics, ja que tenia una utilitat semblant a la 
de les cartes de navegar.
28 Dec una part d’aquestes transcripcions a la gentilesa del Dr. V. M. Rosselló Verger (VMaRV), al qual 
vull  manifestar  el  meu  agraïment.  Les  referències  cartogràfiques  han  estat  copiades,  amb  canvi  de 
numeració,  del  seu  treball  Topònims  urbans  del  País  Valencià  a  les  Cartes  Portolanes,  Scripta  in  
honorem Enrique A. Llobregat Conesa, p. 193-194.
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Registra el nom de Portopetro, però no tenim cap reproducció que en permeti una bona 
lectura.
3. Carta de Cortona, 1300. Arezzo. Biblioteca dell’Accademia Etrusca (VMaRV, 2002: 
884).
4. Carta de la Biblioteca Riccardiana, 1310 (VMaRV, 2002: 884-885).
5.  Atles de Pietro Vesconte de 1313, Bibliothèque Nationale de París,  Res. Ge. DD 
6871. Íd. de 1321, Zürich, Zentralbibliothek, R. p. 4. Íd. Carta portolana de 1330 ca., 
London, British Library, 27376 (VMaRV, 2002: 885). 
6. Carta nàutica d’Angellinus de Dalorto. 1325. Florència. Biblioteca Principe Corsini.
JMP (2000: 40). 
7. Carta nàutica anònima. 1327 ca. Londres. British Museum. Add. Ms. 25691. JMP 
(2000: 40).
8. Carta nàutica d’Angelino Dulcert. Mallorca, 1339. Bibliothèque Nationale de Paris. 
Res. Ge. B. 696. JMP (2000: 40).
9. Atles Català de Cresques Abraham. 1375 ca. París. Bibliothèque Nationale de Paris. 
MS. Esp. 30. JMP (2000: 79).
10. Carta portolana anònima. Segle XV. Arxiu de la Corona d’Aragó. JMP (2000: 85). 
11.  Carta de Francesco Beccari.  Savona, 1403. New Haven, Yale University Library 
(VMaRV, 2002: 888).
12.  Carta  portolana  anònima  veneciana.  1420,  ca.  Barcelona,  Arxiu  de  la  Corona 
d’Aragó. MP-1. VMaRV.
13. Carta portolana de Gabriel de Vallseca, 1439. Barcelona, Biblioteca de Catalunya 
(Depositada al Museu Marítim. Inv. 3236). VMaRV.
14. Carta circular Estense de Mòdena, 1460 ca. Biblioteca Estense, C G A 1(VMaRV, 
2002: 888).
15. Carta portolana de Petrus Russus. Messina, 1508. Barcelona, Museu Marítim, Inv. 
841. VMaRV.
16. Fragment de carta portolana anònima. 1500-1550. Barcelona, Arxiu Capitular de la 
Seu. VMaRV.
17. Mapa de Benedetto Bordone. Venècia, 1528. Edició de 1547? “Sa Nostra” (2000: 
18). Aquesta obra emplaça Portopetro a la costa de tramuntana d’Eivissa. 
18.  Carta portolana de Joan Salvat de Pilestrina. Mallorca, 1533. Toledo, Biblioteca 
Pública. Col·lecció Borbon-Lorenzana. Ms. 530. VMaRV.
19. Carta portolana de Maiolo Vesconte. Gènova, 1535. Madrid, Biblioteca Nacional, 
Mss Res 238 bis. VMaRV.
20.  Carta  portolana de  Jacobus  Russus.  Messina,  1535.  Fundació  Bartomeu March. 
VMaRV.
21. Carta portolana de Bartomeu Olives. Mallorca, 1538. Barcelona, Museu Marítim. 
Inv. 9796. VMaRV.
22. Atles de Battista Agnese. Venècia, 1544. Madrid, Biblioteca Nacional. Mss. Res. 
176. VMaRV.
23.  Carta portolana mallorquina anònima, 1500-1600. Ciutat  de Mallorca, Biblioteca 
Vivot. VMaRV.
24. Carta portolana de Georgio Calapoda. 1552. JMP (2000: portada)
25. Mapa de Ferando Bertelli. Venècia, 1560? “Sa Nostra” (2000:136).
26. Atles atribuït a Diogo Homem. 1561 ca. Madrid, Museo Naval. PM-2. VMaRV.
27.  Carta portolana de Mateu Prunés. Mallorca, 1563. Madrid, Museo Naval. PM-1. 
VMaRV.
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28.  Carta portolana de Jacobus Russus. Messina, 1563. València, Biblioteca General i 
Històrica de la Universitat. Ms. 896. VMaRV.
29.  Carta  portolana  de  Jaume  Olives.  Nàpols,  1564.  Ciutat  de  Mallorca,  Fundació 
Bartomeu March. VMaRV.
30. Atles de Joan Martines. Messina, 1570. Col·lecció Giménez Lorente. Depositat a 
Madrid. Museo Naval. VMaRV.
31.  Atles  de  Bartomeu  Olives.  Messina.  1570  ca..  Ciutat  de  Mallorca,  col·lecció 
particular. VMaRV.
32. Carta portolana de Jaume Olives. Barcelona, 1571. Ciutat de Mallorca. Fundació 
Bartomeu March. VMaRV.
33. Atles anònim mallorquí, dit de Joan Ortís. 1575 ca. Madrid, Servicio Geográfico del 
Ejército. Atlas núm. 1. VMaRV.
34. Atles de Bartomeu Olives. Messina, 1577. Col·lecció particular. VMaRV.
35. Atles de Joan Riezo. Nàpols, 1580. Madrid, Biblioteca del Palacio Real. Ms. 1271. 
VMaRV.
36. Atles de Joan Oliva. Messina, 1582. Ciutat de Mallorca. Fundació Bartomeu March. 
VMaRV.
37. Carta portolana del taller de Joan Oliva. 1585, ca. Bilbao, Sociedad Bilbaína, port. 
núm. 5. VMaRV.
38. Carta portolana del taller de Joan Oliva. 1585, ca. Bilbao, Sociedad Bilbaína, port. 
núm. 6. VMaRV.
39.  Carta  nàutica  de l’Atlàntic  del  taller  de Joan  Oliva.  1585,  ca.  Bilbao,  Sociedad 
Bilbaína, port. núm. 7. VMaRV.
40. Atles de Joan Martines. Messina, 1587. Madrid, Biblioteca Nacional. Mss Vit 4-20. 
VMaRV.
41.  Atles  de  Baldassaro  Maiollo  Visconte.  Gènova,  1588.  Madrid,  Biblioteca  del 
Palacio Real. Ms. 1271. VMaRV.
42.  Atles  de  Joan  Oliva.  Messina,  1592.  Barcelona,  Museu  Marítim.  Inv.  3233. 
VMaRV.
43. Mapa de Barent Langenes. Middelburg (Holanda), 1598. “Sa Nostra” (2000:136). 
Desplaça Cala Llonga dellà Portocolom. 
44.  Atles  de Vicenç Prunés.  Mallorca,  1600. Barcelona,  Museu Marítim.  Inv.  4775. 
VMaRV.
45. Atles de Joan Oliva. Messina, 1614. Ciutat de Mallorca. Fundació Bartomeu March. 
VMaRV.
46.  Carta  portolana  de  Joan  Oliva.  Liorna,  1620.  Ciutat  de  Mallorca.  Fundació 
Bartomeu March. VMaRV.
47. Carta portolana de l’escola dels Olives. Inicis del segles XVII. Madrid, Biblioteca 
Nacional. Mss 12680. VMaRV.
48.  Carta  portolana  anònima.  1620  ca.  Madrid,  Biblioteca  Nacional.  Res  236  bis. 
VMaRV.
49.  Mapa  de  Gerard  Mercator  i  Jocodus  Hondius.  Àmsterdam,  1630.  “Sa  Nostra” 
(2000:20).
50. Mapa de Guielmi i Ioannis Blaeu. Àmsterdam, 1640. “Sa Nostra” (2000:26).29

51.  Atles  de  Miquel  Prunés.  Mallorca,  1640  ca.  Primera  carta  nàutica.  Ciutat  de 
Mallorca, Fundació Bartomeu March. A. Ginard Bujosa (2002: 85).

29 Lectura constatada també sobre una reproducció actual sense datar.
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52. Atles de Miquel Prunés. Mallorca, 1640 ca. Ciutat de Mallorca, Fundació Bartomeu 
March. VMaRV.
53.  Carta  portolana  del  taller  de  Caloiro-Oliva.  Segle  XVII.  Madrid,  Biblioteca 
Nacional. VIT-4-21. VMaRV.
54.  Atles  de  Giovanni  B.  Cavallini.  Liorna,  1641 ca.  Ciutat  de  Mallorca,  Fundació 
Bartomeu March. VMaRV.
55. Mapa de Phillipe Briet. París, 1648. “Sa Nostra” (2000:40).
56. Mapa de Nicolas Sanson d’Abbeville. París, 1653. “Sa Nostra” (2000:42).
57. Atles de Francesc Oliva. Marsella, 1658. Barcelona, Museu Marítim. Inv. 10257. 
VMaRV.
58.  Atles de Francesc Oliva. Marsella, 1661. Bilbao, Sociedad Bilbaína. Port. 1 i 2. 
VMaRV.
59.  Mapa de Pieter  Goos.  Àmsterdam, 1662. “Sa Nostra” (2000:44).  Desplaça Cala 
Llonga al nord de Portocolom.
60. Mapa de P. du Val. París, 1664. “Sa Nostra” (2000:50).
61. Mapa de Claes Jansz. Àmsterdam, 1682. Edició posterior, probablement de 1684. 
“Sa Nostra” (2000:52).
62. Mapa de Vicent Mut. Palma, 1683. Reimpressió feta a Madrid el 1964. “Sa Nostra” 
(2000:150).
63. Mapa de Vicenzo Maria Coronelli. Venècia, 1697. “Sa Nostra” (2000:46). Desplaça 
Cala Llonga al nord de Portocolom.
64. Mapa de Pieter van der AA. Leiden, 1707. Edició posterior feta a Àmsterdam, 1741. 
“Sa Nostra” (2000:58).
65. Mapa de N. de Fer. París, 1715. “Sa Nostra” (2000: 158).
66. Mapa de Lord Forbes. Londres, 1716. “Sa Nostra” (2000: 66).
67. Mapa d’I. Senex. Londres, 1716. “Sa Nostra” (2000: 162).
68.  Mapa  de  Henri  Michelot  i  Laurent  Bremond.  Marsella?,  1723.  “Sa  Nostra” 
(2000:70).
69. Mapa de R. i I. Ottens. Amsterdam, 1730 ca. “Sa Nostra” (2000: 94).
70. Mapa de Ioannes van Keulen. Àmsterdam, 1734 ca. “Sa Nostra” (2000: 166).
71. Mapa de Manuel Pimentel. Lisboa, 1746? “Sa Nostra” (2000: 170).
72. Mapa de Robert de Vaugondy. París, 1749. “Sa Nostra” (2000: 76).
73. Mapa de Jacques Nicolas Bellin. París, 1756 ca. “Sa Nostra” (2000: 100).
74. Mapa de Tomàs López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
75. Mapa d’Antonio Zatta. Venècia, 1778. “Sa Nostra” (2000:114).
76. Mapa de Bernardo Espinalt y García. Madrid, 1779. “Sa Nostra” (2000:180).
77. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Mallorca, 1784. Gravat l’any següent per Josep 
Muntaner. 
78.  Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid, 1786. “Sa Nostra” (2000:186). 
Lectura feta a partir d’un exemplar de la Biblioteca March. Repeteix el nom de Cala 
Figuera a Cala Ferrera (Felanitx). 
79. Mapa de Giovanni Ma. Cassini. Roma, 1794. “Sa Nostra” (2000:88).

De finals del segle XVI (1595), tenim el primer mapa de detall de la costa de 
Santanyí, fet  per  Joan  Binimelis  per  acompanyar la  seva  Història  de  Mallorca,  que 
incorpora dotze topònims costaners, a més del nom de la vila i el de Consolació. El de 
Vicent  Mut,  de 1683,  representa un petit  retrocés respecte al  de Binimelis,  amb set 
topònims costaners, sense comptar la repetició ratllada de Cala Santanyí, i el noms de la 
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vila i el santuari marià. A començaments del segle XVIII, la cartografia ja sol reflectir 
els de s’Almunia i Cala Santanyí, a més dels quatre topònims clàssics següents: es Cap 
de ses Salines, Portopetro, Cala Llonga i Cala Figuera. Cap al darrer quart d’aquesta 
mateixa  centúria,  els  mapes  del  geògraf  Tomás  López  (1773,  1793)  peguen  una 
considerable embranzida i  aporten nomenclatura costanera que no solia aparèixer  en 
obres  precedents  (es  Bauç,  Cala  en  Tugores,  etc.).  Enceten,  a  més,  la  retolació 
toponímica de l’interior dels quatre llogarets històrics i les macropossessions de sa Vall 
i Son Danús. No es veuen lliures, tanmateix, de repeticions dislocades (es Màrmols i 
Cala Anclità, representades com a entrades diferents) i arrosseguen errors d’obres en les 
quals pouen (la desconcertant Cala Udi, per exemple). Amb quinze topònims al litoral i 
vuit a l’interior, es nota un cert interès de l’autor per evitar l’aixecament d’un mapa 
quasi mut. 

El mapa de Vicente Tofiño de San Miguel (1786) recull quinze noms de lloc, 
tretze  dels  quals  pertanyen a  la  costa  i  dos  (els  clàssics  Santanyí  i  Consolació)  a 
l’interior, però incorpora mapes detallats  de Cala Llonga i Portopetro amb set i  vuit 
topònims, respectivament, alguns dels quals de molt d’interès.

A més d’aquests dos mapes a escala detallada comptam amb dos aixecaments 
cartogràfics de la població de Santanyí: el que acompanya l’expedient de la Bassa Joana 
(1787),  d’autoria  desconeguda,  que  dóna  nòmina  detallada  dels  pous  i  basses  dels 
voltants de la vila, reproduït per V.M. Rosselló Verger (1964: 172), i l’excel·lent plànol 
de la vila de Jeroni Berard (1790 ca.). De ses Salines, hi ha un mapa parcial reproduït 
per G. Rosselló Bordoy (vegeu al final, les referències corresponents).

L’avenç més remarcable de la cartografia antiga és, sens dubte, el del mapa del 
cardenal Despuig (1784), amb trenta-vuit topònims a l’interior i trenta-un a la costa. 
Cartografia  antigues  possessions,  moltes  de  les  quals  ja  devien  ser  parcel·lades,  i 
accidents costaners que no són ni l’extrem meridional de l’illa ni les entrades marines de 
sempre, sinó noms d’illes com es Pontàs, o na Corberana.

De  la  cartografia  moderna,  els  mapes  militars,  molt  acceptables  en  els  seus 
aspectes  físics,  són  poc  aprofitables  en  qüestions  de  toponímia,  per  les  causes 
assenyalades anteriorment, a diferència dels mapes de J. Mascaró Pasarius, que si no 
reprodueixen el territori amb tanta fidelitat, són força bons en el seu aspecte toponímic i, 
sobretot, mostren un avenç impressionant si els comparam a tots els anteriors. Les cinc 
làmines corresponents als dos termes municipals que ens ocupen (40, 41, 42, 43 i 44) 
aporten un total de cinc-cents vuitanta-dos topònims, dels quals quatre-cents quatre es 
troben situats a l’interior i cent setanta-vuit al litoral.

El Mapa de Mallorca 1: 25.000 de la Gran Enciclopèdia de Mallorca conté en 
en els  dos  termes  municipals  cinc-cents  quaranta-un topònims,  dels  quals  tres-cents 
noranta-dos són de l’interior i cent quaranta-nou del litoral.

A  més  de  les  setanta-nou  fonts  ressenyades  i  enumerades  anteriorment, 
s’ofereixen  ací  les  referències  completes  d’aquestes  altres,  també citades  en  el  text 
precedent:

[G. BERARD  SOLÀ],  Plan ignográphico de la villa de Santanyí en la isla de Mallorca 
(1790 ca.).
GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA, Mapa de Mallorca a escala 1: 25.000, elaborat a partir 
del Mapa Topogràfic Balear a escala 1: 5.000 de la Conselleria de Medi Ambient.
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R. LOZANO,  Poblaciones antiguas ¿Palma romana? (1888). Mapa parcial del terme de 
ses Salines, reproduït per G. ROSSELLÓ BORDOY a Ses Salines: Avance al estudio de sus  
yacimientos arqueológicos, BSAL, XXXII (Palma, 1961-1962), p. 81.
J.  MASCARÓ PASARIUS,  Mapa General de Menorca, escala 1:  31.250 (Menorca,  1946-
1951), 12 fulls més índex toponímic.
J. MASCARÓ PASARIUS,  Mapa General de Mallorca, escala 1: 31.250 (Palma, 1958), 46 
fulls.

Encara que no apareguin citades a les  relacions anteriors,  s’han consultat  les 
obres següents:

C. PICORNELL,  J.  M. SEGUÍ I A. GINARD,  700 anys de cartografia  de les illes Balears, 
Ajuntament de Palma, Palau Solleric (Palma, 1986).
C.  PICORNELL,  J.  M.  SEGUÍ I A.  GINARD,  Exposición  de  cartografia  mallorquina, 
Eurocarto VIII, Servicio Geográfico del Ejército (Madrid, 1990).
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REPRESENTACIÓ CARTOGRÀFICA

El corpus toponímic d’aquesta obra es presenta ubicat cartogràficament sobre els 
fulls  corresponents a l’àmbit  d’estudi del  Mapa Topogràfic Balear de la Conselleria 
d’Obres  Públiques  i  Ordenació  del  Territori  del  Govern  Balear,  a  escala  1:  5000, 
elaborat  a  partir  del  vol  de  maig  de  1989.  Aquest  mapa  conté  una  densa  xarxa 
toponímica  que  fou  recollida  per  un  equip  dirigit  per  Climent  Picornell  i  Antoni 
Ordines, del Departament de Ciències de la Terra de la UIB. Els topònims de Santanyí i 
ses Salines foren aportats pel qui subscriu. L’àmbit d’estudi comprèn els fulls següents, 
ordenats de nord a sud i de ponent a llevant:30 

724-7-5   Son Elegant
724-8-5   Turó de sa Galera (*)
725-1-5   Puig de ses Donardes
725-2-5   s’Horta [Felanitx]

724-7-6   es Figueral [Campos]
724-8-6   es Puig Gros
725-1-6   s’Alqueria Blanca
725-2-6   Cala d’Or
725-3-6   Cala Ferrera [Felanitx]

724-6-7   Son Coves [Campos]
724-7-7   Cas Perets
724-8-7   Son Danús
725-1-7   Son Paulo
725-2-7   Portopetro
725-3-7   Cala Llonga

724-5-8   es Trenc [Campos]
724-6-8   ses Salines
724-7-8   es Llombards

724-8-8   Santanyí
725-1-8   s’Amarador
725-2-8   sa Barca Trencada

748-5-1   Colònia de Sant Jordi
748-6-1   es Vergeret
748-7-1   Rafal des Porcs
748-8-1   Cala Llombards
749-1-1   Cala Figuera

748-5-2   es Carbó
748-6-2   sa Vall
748-7-2   es Pinaret
748-8-2   s’Almunia

748-5-3   ses Roquetes (*)
748-6-3   es Caragol
748-7-3   es Màrmols

748-6-4   Cap de ses Salines
748-7-4   na Gosta

30 S’indica la capçalera toponímica de cada mapa, tal fou transcrita pels cartògrafs en el seu moment. 
Entre  claudàtors  s’indiquen  els  termes veïns  als  quals  pertanyen alguns dels  topònims de  capçalera. 
Corresponen a fulls que tenen terres dins algun dels dos termes prospectats.
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Són,  en  total,  trenta-cinc  fulls,  dels  quals  només  trenta-tres  tenen  utilitat 
toponímica, ja que el territori que ens interessa comprès en els dos rebutjats (marcats 
amb un asterisc) és  tan ínfim que no conté,  en cap dels  dos  casos,  un sol  topònim 
diferenciat de la zona contígua.

Sobre el mapa no es transcriuen, tret de molt  comptades excepcions, variants 
toponímiques, sinó que de cada lloc nominat es posa un sol nom, el que s’ha considerat 
més  adient,  seguint  una  combinació  de  criteris  que  tenen  en  compte  la  genuïnitat, 
l’ajustament a la realitat física, el valor lingüístic, etc. No s’hi transcriuen tampoc alguns 
talassònims de localització difícil o tan allunyada de la costa que ja queda fora de la 
superfície que alberga el full que més s’hi acosta. 

Els topònims s’hi han escrit a mà, amb una cal·ligrafia clara i procurant que el 
lector pugui llegir amb comoditat els que corresponen a accidents sinuosos que acosten 
les  grafies  a  la  direcció  nord-sud.  Als  caràcters  més  grossos,  corresponen  espais 
geogràfics més dilatats. Els noms es transcriuen sempre amb l’article que porten en la 
parla ordinària, fins i tot en casos en què els genèrics s’acompanyen de determinant (es 
Camp Roig), tot i que ja se sap que no s’ha de posar en els genèrics que tenen sentit 
recte.  Es  fa  ací,  doncs,  una  excepció,  pel  fet  de  tractar-se  d’una  obra  de  recerca  i 
d’estudi.  En  alguns  casos,  s’han  delimitat  les  superfícies  designades  amb  retxes 
discontínues, per tal de donar informació sobre l’abast geogràfic de topònims que no 
quedaven enquadrats per les línies del parcel·lari que en la realitat es materialitzen en 
parets. En àrees d’alta densitat, l’escala 1:5000 no permet grafiar-hi els noms localitzats. 
Quan això ha passat, s’ha optat per escriure’ls fora del requadre, amb un número que els 
relaciona amb cadascun dels llocs corresponents. De la mateixa manera, s’han escrit 
fora del requadre els escassos espeleònims de l’àmbit, sota el nom subratllat de la cova 
que els alberga. Els topònims puntuals o microsuperficials (coves, basses, avencs, arbres 
singulars, caus, etc) tenen un punt a la vora que marca la ubicació del referent.
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CORPUS TOPONÍMIC

Es recullen  ací,  ordenats  alfabèticament,  la  totalitat  dels  topònims  que s’han 
pogut  abastar,  ja  sigui  a  través  de  fonts  orals  o  escrites.  S’alfabetitzen  a  partir  del 
genèric,  amb l’article  al  final,  separat  per  una  coma.  Cadascuna de  les  entrades  es 
transcriu en negreta. Seguidament hom hi troba la transcripció fonètica, d’acord amb 
l’Alfabet Fonètic Internacional, que en el cas dels topònims extingits és una pronúncia 
òbviament hipotètica, suposada per l’autor i marcada amb un asterisc que la precedeix. 
Un  asterisc  després  de  la  transcripció  fonètica  indica  que  és  un  topònim  extingit 
obtengut per via oral d’algun informador que el coneix d’escriptures antigues. S’anota, 
després, en quin dels dos termes municipals se situa el topònim (si és un talassònim, la 
ubicació es fa coincidir amb la del tram costaner davant el qual es localitza). Segueix la 
situació sobre els fulls pertinents del Mapa Topogràfic Balear a escala 1: 5000 (basat en 
un vol de maig de 1989) de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori 
del Govern Balear. Immediatament s’anoten la latitud i la longitud que corresponen al 
nom de lloc en qüestió. Cal advertir que aquesta situació explicitada en el text a partir 
de les coordenades UTM pren en consideració un sol punt de cadascun dels quadrats de 
cinc-cents metres de costat dins el qual es localitza el topònim, que és el punt situat a 
l’extrem del sud-oest, o sigui el més acostat al meridià de Greenwich i a l’equador. El 
topònim es pot trobar, per tant, a qualsevol indret no determinat del quadrat tot just 
esmentat. Si hom vol saber quin és, cal extreure aquesta informació de la cartografia que 
acompanya l’obra. Acte seguit s’indica a quin dels tres espais possibles s’adhereix el 
topònim:  a  l’interior,  al  litoral  o  a  mar  endins.  La  falta  d’informació  en  qualsevol 
d’aquests camps s’indica amb un interrogant. Després d’aquestes dades ordenades en 
columna,  hi  ha  el  text  explicatiu  de  l’entrada.  Generalment,  hi  ha  una  informació 
detallada de la situació, amb els noms de les finques limítrofes i –si escau–  el de la finca 
o tancat més gran dins el qual s’eixampla l’indret en qüestió. Hi sol haver detalls sobre 
el tipus de vegetació o paisatge i coses d’interès històric o etnològic que pugui albergar. 
En les descripcions, es troben mesures explicitades normalment en metres, però també 
en passes,  perquè durant  el  treball  de camp va passar  sovint  que no podia mesurar 
d’altra manera. 

És necessari advertir que, durant el temps invertit en la redacció de les entrades, 
hi  ha  hagut  transformacions  del  paisatge  tan  profundes,  causades  per  l’especulació 
urbanística, que han fet que les descripcions dels llocs quedin, sovint, desactualitzades. 
En tals  casos,  sempre tendran l’interès de donar fe de com eren els llocs abans del 
creixement  desorbitat  d’aquesta voracitat  humana, que es nodreix de la bellesa i  les 
essències més íntimes de la nostra cultura.

S’hi  anoten  també  les  denominacions  sinonímiques  del  topònim,  aspectes 
interessants del lèxic, si n’hi ha, i altres detalls lingüístics que puguin ser rellevants. En 
cas  que  la  gènesi  del  nom de  lloc  o  l’etimologia  no  sigui  clara,  s’hi  afegeixen  les 
explicacions pertinents.31 Es donen també informacions sobre el gentilici i es remet al 
cançoner en el cas que hi hagi textos que reportin el nom en qüestió. Al final de tot, amb 
caràcters  tipogràficament  més  reduïts,  hi  ha  la  documentació  pertinent  (i  la  seva 

31 He d’advertir que faig, en general, poc cas dels textos que aconsellen «que les etimologies quedin per 
als etimòlegs» (R. Amigó i Anglès, 1999: 85), ja que tot període d’aprenentatge passa inevitablement per 
una fase de balbuceig i, si una cosa cal lamentar per sistema, és que els qui fan els reculls i coneixen bé el 
territori, per mor d’aquest consell matisat que sovint es mal interpreta, no s’atreveixen a exposar la seva 
intuïció etimològica, que en un percentatge considerable de casos pot ser encertada.
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procedència) ordenada cronològicament. Els topònims extrets d’obres publicades estan 
transcrits en aquesta documentació tal com ho fa l’autor del llibre. No ha de causar 
estranyesa el fet de trobar entrades en les quals es mesclen articles salats i literaris, que 
sempre corresponen a topònims extingits que són transcrits de la mateixa manera que ho 
fan  les  fonts  d’on  procedeixen.  En  la  transcripció  de  topònims  procedents  d’obres 
publicades o de documents antics s’ha regularitzat  l’ús dels accents i  dels apòstrofs, 
però no les  majúscules  i  minúscules  que es  reprodueixen  d’acord amb la  font  d’on 
provenen. En les entrades, els articles que falten en la documentació es restauren de la 
manera següent: si el document és anterior al segle XIX, s’hi incorpora l’article literari; 
si és del segles XIX o XX i no hi ha cap article, es reconstrueixen amb l’article salat; si 
hi ha algun article, es reposen els que falten d’acord amb el que hi ha; si hi ha diversos 
documents (uns amb article literari i altres amb article salat), l’entrada es fa amb article 
salat.

Un cas especial, per la seva complexitat,  és el del topònim Santanyí, quan es 
refereix  a la població.  Els  paquets  informatius  s’hi  ordenen en capítols  intitulats  en 
escriptura versaleta. 
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A
Abelles, les
Fonètica: *««ÈB«´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Topònim desaparegut, situat a Santanyí, a algun lloc dins Son Vidal. Podria ser 
el mateix indret que l’actual dit es Camp de se Abelles, vora Son Ferreret.

1710, las abellas. PcB.

Abeurada d'en Verro, s'
Fonètica: «BÇRD«D«MÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Lloc de caça situat a Calonge, dins es Galerins. Hi ha un corral clos de paret 
seca, amb una cisterna a dins que recull  l'aigua de fora del tancat, a través d'un bon 
escumador. Empotrades dins la paret, i a fora, hi ha sis piques de pedreny, de formes 
diverses, que servien per abeurar el bestiar. L'abeurada pròpiament dita és dins el corral.

Abeurades, les
Fonètica: *«B«ÇRD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit, potser situat vers la zona de s’Alqueria Blanca. 

1818, les Baurades. Apeo de Garay (Santanyí). 

Abeurador, s'
Fonètica:  «BR«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Pica de forma ovalada, situada a Santanyí, al començament des Carrer de Cal 
Reiet. És de pedra de Santanyí amb unes moixes adossades que servien de protecció per 
evitar els danys que produïen les cubes dels carros. Era per abeurar el bestiar. Segons B. 
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Vidal i Tomàs (1958a:1) es començà a edificar el 1829, però el plànol de J.  Berard 
(circa  1790)  mostra  una  edificació  isolada  en  el  lloc  que  ara  ocupa  el  depòsit.  És 
possible que antigament hagués estat coberta de teulada. Hi ha gent que en diu sa Pica 
Redona. El mot abeurador es pronuncia abourador, per labialització.

Abeurador, s'
Fonètica: «BR«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada de s’Abeurador de ses Perdius, situat a Santanyí, dalt es 
Puig Gros, a la part alta de sa Coma Fonda.

Abeurador de ses Perdius, s'
Fonètica: «BR«ÇDD«««RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512
Situació: interior

Cocó natural obert dins la roca, situat a Santanyí, a la part alta des Puig Gros, 
sobre sa Coma Fonda. S’hi canalitza i estaciona l'aigua de pluja. No aguanta el líquid 
molt de temps. 

Abolcadors, es
Fonètica: Ç«B«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513
Situació: interior

Lloc curiablanquer, situat a sa Penya Bosca, vora sa Paret Nova, entre sa Cova 
de ses Genetes i la partió de Felanitx. Els  cavalls, i també el bestiar oví, hi campaven a 
lloure, s'hi bolcaven.

Açabaca
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, d'un terreny de 6 jovades, de localització desconeguda. 
L'ètim, segons A. Mut Calafell i G. Rosselló Bordoy  (1993: 149), és l'àrab as-sabaka 'el 
terreny amb molts de pous o fonts'. Presenta assimilació de l'article àrab. 
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1255 (abans), Açabaca. AMC i GRB (1993: 149).

Adia
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Denominació probable  de la  contrada de Santanyí, o  de Santanyí mateix,  en 
època musulmana.  Apareix com a  La part  dadia a  La remenbrança de Nunyo Sanç 
(abans de 1255) i encapçala totes les propietats santanyineres del comte. Els editors (p. 
147) assenyalen com a ètim possible l'àrab ad-day'a 'el llogaret'. Presenta assimilació de 
l'article àrab i simplificació de les consonats geminades (cf. Addaia, a la costa nord de 
Menorca). Per al canvi vocàlic, cf. el top. Deià i el vocable castellà aldea.

1255 (abans) , «La part d’adia» (transcrit dadia). AMC i GRB (1993: 149).

Adolços, es
Fonètica: ««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa de s'Alqueria Blanca, situada entre es Caló de sa Galera i es 
Caló de ses Egües i entre  sa Falç des Adolços i s'Entrada des Adolços. Es pesca des 
d'una altura de 2 m, vora una mena de rostet. Prop hi ha un bell cocó de 7 m per 5 m, 
amb una profunditat de 0'50 m. Darrere dues pedres grosses, caigudes de la part alta de 
la penya, hi ha una cova amb una boca d'uns 3 m d'amplària per 1'10 m d'altària i uns 5 
m de llargària màxima.  Dins la cova hi ha pedres i  cocons que recullen l'aigua que 
goteja i són la motivació del topònim. Per un document del segle XVIII, se sap que hi 
havia una barraca de guàrdia.

Tots els llocs costaners de la zona estudiada relacionats amb aiguaneixos reben 
el nom de dolç (pl. dolços) excepte els d'aquest lloc que es diuen adolços en boca de tots 
els informants, tot i que sembla que es coneixia també la variant es Dolços. Hi ha indicis 
per pensar que la -l a final de síl·laba és una ultracorrecció de la -w de DUCE > deu ‘font', 
que va conèixer la fase antiga dou (com VOCE > dial. vou 'veu'; CROCE > dial. crou 'creu'). 
Dou, segons A. Badia i Margarit (1981: 153), perdura com a nom comú en el Penedès i 
en topònims del català central, com la Dou i també, amb pròtesi, les Adous. E. Moreu-
Rey (1982: 47) cita un Clot de les Adous. Recordem que a la costa de Felanitx hi ha un 
lloc dit s'Esdolç (C. Aguiló, 1991: 40-41) que potser estaria més ben grafiat com a ses 
Dols  (?). El procés evolutiu  la dou >  l'adou (amb canvi de gènere) s'explica per falsa 
segmentació (cf. la gla > l'aglà; la nou > l'anou; i el pas invers en el santanyiner l'avenc 
> la venc (topònim ses Vencs, d’aquesta obra); santanyiner s'aljub > *s'aujub > sa jub 
(top. s'Aljub Tapada, d’aquesta obra). Partim, doncs, de la possibilitat que sobre sa dou 
> s'adou s'hagés format un plural  ses adous, ultracorregit després en *ses adolç (com 
galta <  gauta; top.  Galdent <  Gaudent [J. Veny: 1996b: 73] ;  malalt <  malaut, etc.), 
canvi afavorit pel fet que els usuaris del topònim haurien interpretat que el nom al·ludia 
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al fet que l'aigua era dolça. L'hipotètic *ses adolç hauria perdut la [z] intervocàlica (cf. 
camisa > camia; besaces > beaces; cosa bona > camp. [i sant.] cobona [J. Veny (2003: 
147)], etc.) i hauria passat a s'adolç, que en ser sentit com a singular aplicat en un indret 
en el qual l'aigua goteja dins molts cocons s'hauria pluralitzat en es adolços.

CTM, p. 3; MGM, 43-11b; VMaRV (1961-1961: 35).

1787, 23 d'octubre. El batle de Santa Maria ha rebut carta del de Santanyí dient que el capità de Dragons 
ha advertit que la barraca dels Adolsos necessita fer-se nova. RRV (2000: 177).
1878, es Dolços [á nes Dolços]. M. Pons, (1980: 192).

Aferrall de na Gosta, s'
Fonètica: ««ÇD««ÈÄ«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Lloc de la mar llombardera, no cartografiat, situat enmig del talassònim de na 
Gosta.  És  una mena d'alt  o  placer  no gaire  gran,  en el  qual  s'enganxa l'ormeig.  La 
profunditat disminueix unes 8 braces en relació al fons circumdant.

Aguaitador de sa Senyora, s'
Fonètica: «Ä«ÇDD«««ÈøR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Rota santanyinera, situada en el marge sud de sa Sort de Son Danús Vell, vora la 
pleta de sa Cova Bruna. Està delimitada per un marge corbat, per la qual cosa també en 
diuen sa Mitja Lluna.

Aiguavés, s'
Fonètica: ÄÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, dins 
Son Ramon, entre sa Tanqueta de sa Sitja i sa Tanqueta des Llamp. Deu el nom a un 
edifici d'un sol vessant que s'hi construí.

Alabiali
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
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Longitud: ?
Situació: interior ?

Nom extingit d'un rafal de localització i etimologia desconegudes. Segons els 
editors  de  La Remenbrança...,  aquest  lloc  que apareix  documentat  a  l'Escrivania  de 
Cartes Reials podria ser el mateix que Aliaualí, probablement ara es Rafal des Porcs. 

1255 (abans), Alabiali. AMC i GRB (1993: 149).

Albacor, n'
Fonètica: «B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Conjunt  de dues  tanques conradisses  arbrades,  de forma irregular,  situades  a 
Santanyí, entre sa Bassa Llova, Son Marimon, Son Paulo, na Melis i Son Lloca. Les 
separa es Camí de Son Paulo. Les figues albacor ja es documenten a Llucmajor el 1358, 
«ficulineam albocor», segons B. Font Obrador (1972: 225).

1818, ne Albacó.  Apeo de Garay (Santanyí). 

Albacorin
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Nom desaparegut d'un lloc de vuit  jovades d'extensió,  de localització  precisa 
desconeguda. És una variant de l'alqueria que la documentació medieval sol transcriure 
amb el  nom d'Albocora i  que  podem situar  aproximadament  vers  Son  Ferreret.  Es 
documenta abans de 1255 a La Remenbrança... Nom procedent de l'àrab al-bâkûrîn 'les 
figues flors',  pl.  de  bâkûr, segons els editors. Cal recordar que actualment les figues 
albacors, que perpetuen el nom àrab, no són precisament figues flors. 

1255 (abans), Albacorin. AMC i GRB (1993: 149).

Albardà, s'
Fonètica: «B«RÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Punta de la costa salinera, situada entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès i 
entre sa Punta Grossa i sa Punta des Racó Fondo. És de marès, d'estrats inclinats i de 
superfície irregular. Es perllonga 10 metres, o potser 15, dins la mar, amb una tenassa 
quasi a flor d'aigua. És pesquera de salpes i oblades. 
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Metàfora  basada  en  la  semblança  que  té  amb un  albardà ‘sella  de  la  bístia 
farcida  de  palla  i  coberta  de  pell’.  També es  diu  s'Esquena  de  s'Ase,  s'Albardà  de 
s'Esquena d'Ase i sa Punta Llarga.

Albardà, s'
Fonètica: «B«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta de s'Albardà, situada a la costa llombardera, 
entre Cala Llombards i  es Caló d'en Ferrà i  entre es  Dolç d'en Boira i  sa  Cova de 
l'Infern.

Albardà, s'
Fonètica: «B«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Lloc de la costa de s'Alqueria Blanca, situat prop des Caló d'en Garrot, entre sa 
Troneta i sa Cova des Coloms. El penya-segat hi és tallat a plom i deu atènyer els 10 m. 
S'Albardà és el nom d'una protuberància d'uns 5 m, o potser 6 m, d'altura, isolada per un 
coll.  És  una  mica  allargassada,  de  cim  crestallut,  emproada  cap  a  xaloc.  Un  dels 
informants diu que la penya «fa com un estell» De fet l'estructura dels illots cabrerencs 
dits es Estells és gairebé idèntica, però són illes. A la costa llombardera d'aquest relleu 
isolat, però unit a la costa, a un nivell més baix, en diuen un turmassot.

Sobre la metàfora, vegeu s'Albardà de Cala Galiota.

Albardà de Cala Galiota, s'
Fonètica: «B«RÇDD«ÇÆ«È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: litoral

Roca sotaiguada de la costa salinera, situada entre Cala Roqueta i sa Pesquera de 
Cala Galiota. És l'extrem submergit de sa Punta de Cala Galiota, que es projecta mar 
endins unes vint passes, uns dos pams sota l'aigua. El nom és metafòric, basat en la 
semblança que té amb un albardà ‘sella de la bístia farcida de palla i coberta de pell’. 

Albardà de s'Esquena d'Ase, s'
Fonètica: «B«RÇDD««Ç««ÈD«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
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Longitud: 498.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  s'Albardà,  punta  sotaiguada  de  la  costa  salinera, 
situada entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès i entre sa Punta Grossa i sa Punta des 
Racó Fondo.  És nom metafòric  i  redundant,  hibridació  de s'Albardà  i  de la  variant 
s'Esquena de s'Ase.

Albelló, s'
Fonètica: «B«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de s'Albelló des Clot, situat a s'Alqueria Blanca, dins es 
Pujol, a la partió que separa sa Pleta i es Clot de sa Pleta.

Albelló, s'
Fonètica: «B«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  des  Albellons  des  Pou  del  Rei,  situats  a  s'Alqueria 
Blanca,  entre  el  pou i  sa  Sort.  Amb el  singular  hom fa  referència  al  broll  de  més 
intensitat.

Albelló de s'Hort, s'
Fonètica: «B«Ç´D«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior

Lloc de s'Alqueria Blanca, situat en esPujol,  dins s'Hort, prop de sa Murtera. 
L’aiguaneix intermitent fa anys que no raja i la seva localització és un tant imprecisa.

Albelló des Clot, s'
Fonètica: «B«Ç´D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior
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Punt final d'una construcció subterrània de drenatge, situat a s'Alqueria Blanca 
dins es Pujol, en el límit entre sa Pleta i es Tancat de sa Pleta. És una obra antiga, feta 
amb lloses i coberta fins que arriba a sa Pleta, lloc on surt a flor de terra. Hom diu que 
comença dins s'Hort.  La finalitat  de tal construcció era la d'evitar que els sementers 
quedassin  massa temps humits,  cosa que dificultava les  feines de llaurar  i  sembrar. 
També es diu simplement s'Albelló.

Albelló des Pouet, s'
Fonètica: «B«Ç´D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514
Situació: interior

Aiguaneix intermitent de s'Alqueria Blanca, situat a ses Serres, vora es Pouet.

Albellons, es
««B«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de conreu, amb sementers sense arbres i amb tanques arbrades, situat a 
So n'Amer, entre es Camí de Cala Llombards i es Camí de ses Rotes de Mar. Té forma 
més o menys rectangular, amb uns 870 m de llargària i uns 300 m d'amplària. El nom li 
ve d'un avenc, s'Avenc des Albellons,  de nom redundant,  avui  mig obstruït.  El  mot 
albelló conserva aquí el significat primitiu de 'engolidor'.

CTM, p. 16; MGM, 42-12e.

Albellons des Pou del Rei, es
Fonètica: ««B«Ç´«ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Sortidors  naturals  d'aigua,  situats  a  s'Alqueria  Blanca,  vora  es  Pou  del  Rei. 
Ragen després d'intenses pluges i  l'aigua surt  a diversos llocs,  un dels quals és més 
potent, motiu pel qual existeix la variant de s'Albelló. Brollen dins un camí secundari 
que hi ha entre el pou i sa Sort. Durant el més de novembre de 1990 brollaren molt i la 
gent vella digué que feia més de trenta anys que no havien rajat.

Alberca
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
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Longitud: ?
Situació: interior

Nom  d'un  terreny de  dues  jovades,  de  localització  desconeguda.  Segons  els 
editors,  l'ètim és  l'àrab  al-birqa 'l'estany'.  És  el  mateix  topònim que  Albarca (Artà, 
Escorca i Sant Mateu, a Eivissa), mot que ha donat alberca en castellà.

1255 (abans), Alberca. AMC i GRB (1993: 149).

Alberg, l'
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, situat en un lloc desconegut de s'Alqueria Blanca.

1578, «Antoni barsaló, unes cases dites lo alberch». Stims, f. 72 v.

Albocora
Fonètica: *«BÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Alqueria situada a la Costa, de límits desconeguts. Possiblement es tracta de la 
zona que avui  anomenam Son Ferreret. És nom àrab, congènere de la varietat de figues 
albacor. A La Remenbrança... (AMC i GRB, 1993: 149) apareix sota el nom Albacorin 
(vegeu l’entrada corresponent) 'les figues flors', segons els editors. El pas d'Albacorin a 
Albocora implica un canvi vocàlic per assimilació regressiva.

1241, febrer. Nicolau Bonet estableix a Feliu Torrelles de Montgrí i el seu fill Esteve l'alqueria Albocora, 
situada entre l'Alqueria Blanca i Benilassar i l'alqueria Santanyí. RRV (1973: 33); APF (1974: 20); RRV 
(2000: 19).
1296,  6  de  desembre.  Pere  Arrapat  i  sa  muller  Gueraua,  de  Santa  Maria  del  Camí,  venen a  Romeu 
Manresa la meitat de l'alqueria anomenada en sarraïnesc Albocora, en el terme de Santanyí. La té del seu 
pare Esteve Arrapat, dit també Esteve de Torrelles qui l'adquirí de Nicolau Bonet. Confronta amb les 
alqueries Blanca, Santanyí, Benilassar i Galera. RRV (1973: 36) i APF (1974: 20).
1297,  7  de  novembre.  Pere  Arrapat  i  sa  muller  Guerava venen censals  sobre  la  meitat  de  l'alqueria 
Albocora. Els confrontants són els mateixos del document anterior. APF (1974: 20-21).

Alegaret, s'
Fonètica: ««Æ«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518
Situació: interior
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Terreny cobert de vegetació, avui urbanitzat, situat a Portopetro, sobre les penyes 
del torrent, entre sa Pleta de sa Punta i els sementers de sa Platja. Segurament no té res a 
veure amb l'àrab al gar 'la cova', ja que no hi ha cap cavitat en aquest indret, sinó que és 
un testimoni  de la  reculada de la mar,  en temps històric,  a Portopetro,  com el  nom 
mateix  dels sementers de sa Platja.  L'aigua devia acaramullar alga al  peu d'aquestes 
roques, ara allunyades un mínim de 100 m de la vorera de l'aigua. L'erosió de la conca 
ha omplert el lloc de sediments, com l'erosió del temps ha deixat  sedimentació a la 
paraula, que avui presenta una vocal epentètica que n'incrementa l’estructura sil·làbica. 
S'Alegaret és, doncs, 'la petita acumulació d'algues' i fa referència a un antic depòsit de 
la fanerògama Posidonia oceanica. N'hi ha que desgasten encara més la paraula i en fan 
es Falagueret, per homonimització formal.

Alfaden Alquibir
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'un  camp  santanyiner  de  dotze  jovades  d'extensió  i  de 
localització desconeguda. El seu ètim, segons els editors de La Remenbrança..., és l'àrab 
al faddân al-kabîr 'el camp gran', però és falsa l'afirmació que pugui ser l'actual Camp 
Gran de Santanyí, ja que ara no existeix cap nom com aquest en l'actualitat i l'únic que 
en coneixem del passat és un camp intern de la possessió de sa Punta que sols es troba 
documentat una vegada a mitjan segle XVIII. És ben possible que fos el nom àrab de 
l'antic Camp de les Llebres, avui es Camp d'en Torrella, tot i que no es pot descartar la 
possibilitat d'identificació amb es Camp d'en Bover.

1255 (abans), Alfaden alquibir. AMC i GRB (1993: 149).

Aliaualí
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un lloc del terme no identificat, de quatre jovades d'extensió, 
que  presumiblement  és  es  Rafal  des  Porcs  abans  d'agregar-li  s'Almunia.  En  la 
documentació  catalana  apareix  sota  les  denominacions  de  Benianyabi (1263), 
Binigebidi (1265) i probablement hi hem d’identificar també Alabiali (1243). Segons els 
editors de La Remenbrança..., l'ètim és l'àrab al-djabalî 'el muntanyenc', derivat de al-
djabâl 'la muntanya'. Nom congènere, per tant, de  Gabellí (Campanet) i  del gentilici 
gabellí 'natural  de  Capdepera'.  És  possible  que  s’hagi  d’accentuar  com  a  paraula 
oxítona.

1255 (abans), Al iaualí (transcrit sense accent). AMC i GRB (1993: 149).

Alicant
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Fonètica «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a Calonge, 
vers  es  Comtès.  Està  dividit  en  dues  tanquetes.  Nom  d'explicació  desconeguda, 
possiblement  trasllat  del  de  la  ciutat  valenciana  d'Alacant  o  Alicant,  sense  que  en 
sapiguem les causes ni la cronologia. Sembla gairebé impossible que pugui ser autòcton, 
com difícil és que pugui tractar-se d'un Calicant, modificat per homonimització formal. 
Més versemblança tendria un antropònim de repoblament a l'estil de Morell, Mondragó, 
etc.

Aljub, l' 
Fonètica: *«ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512
Situació: interior

Rafal situat a Santanyí, a lloc desconegut, entre es Camí de s'Alqueria Blanca i 
l'antiga Alqueria Poca. És possible que correspongui a la zona on hi ha s'Aljub de Son 
Coves, un depòsit d'aigua certament antic.

1440, 4 de gener. Entre els confrontants del rafal L’aliup, de Jaume Vicens, se sita el camí que va a 
l'Alqueria Blanca. A. Pons (1959).
1578. S'estima a Jaume Bausà «una possessió dita lo aljub». Stims, f. 58 v.
1586. Blai Suau, ferrer, denuncia haver plantat una quarterada de vinya, confrontant amb l'alqueria Poca i 
terres de l'Aljub. RRV (2000: 138).  La proximitat de les terres de l'Alqueria Poca al lloc que ens ocupa fa 
pensar en la possibilitat que l'aljub citat pel document pugui ser el tot just descrit.
1649, 22 de desembre. Sebastiana Bover i Ballester, viuda, ha comprat el rafal de l'Aljub, que era de 
Jeroni Coves, venut per la Cort a instància de creditors. RRV (2000: 154).
 
Aljub, s'
Fonètica: «ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Depòsit d'aigua de planta rectangular, cobert de vota de mig punt de marès, amb 
arcs de reforç, situat a Santanyí, entre sa Costa d'en Verger i es Carrer de s'Aljub. Té una 
obertura a cadascun dels costats curts i quatre més (dues de les quals foren tapiades) a 
un dels costats llargs. Una doble escala de pedreny de Santanyí permet accedir al terrat, 
des d'on també es pot treure aigua. Segons B. Vidal i Tomàs (art. Santanyí del CTM) els 
jurats acordaren la seva construcció el 1756. 
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1772, maig. L'aljub públic cobert, per descuit necessita adobar. S'han gastat més de 3000 lliures per fer la 
canal de l'aljub, la qual per descuit s'ha romput. RRV (2000: 172).
1787, el Algibe Común. Plànol de l'expedient de la Bassa Juana. RRV (2000: 179).
 
Aljub, s'
Fonètica: «ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma trapezial, dividit en dos tancons i 
situat a s'Alqueria Blanca, entre es Sauló, Can Xurí i na Gaiana.

Aljub d'en Parra, s'
Fonètica: «ÇZ«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517
Situació: interior

Depòsit  artificial  d'aigua i  tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, 
situats a s'Alqueria Blanca, prop de Can Xurí, entre es Camí des Torrers i Lo d'en Ceba. 
Era un aljub antic, ara reblit sota el camí. 

Aljub d'en Tià Fuster, s'
Fonètica:  «ÇZ«ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Depòsit  d'aigua  situat  als  afores  de  s'Alqueria  Blanca,  vora  la  carretera  de 
Santanyí,  dins  les  antigues  terres  de  Son  Rossinyol.  Sembla  que  va  ser  construït  a 
principis del segle XX.

Aljub de Baix, s'
Fonètica: «ÇZ«ÈBS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

Depòsit d'aigua, situat a Santanyí, a un terreny de conreu amb arbres, de forma 
quadrangular, dins Son Morlà, vora sa Tanca des Mig. La tanca està seccionada per la 
via fèrria. A la part petita, que és una trinxa estreta de terreny, hi ha l'aljub, un depòsit 
d'aigua molt antic, que també dóna nom a la finca. Té el coll de pedra de Santanyí, tot 
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d'una  peça,  de  secció  quadrangular  amb  la  perforació  circular.  Vegeu  sa  Tanca  de 
s'Aljub.

Aljub de Can Blai Mir, s'
Fonètica: «ÇZ«ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada de s'Aljub de Son Pulla, situat a Santanyí, al sud des 
Clos d'en Calent.
 
Aljub de Can Maimó, s'
Fonètica: «ÇZ«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Antic depòsit d'aigua situat a la Costa, entre sa Tanca Gran i sa Raconada de Can 
Maimó.
 
Aljub de na Clapers, s'
Fonètica: «ÇZ«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Depòsit artificial d'aigua, situat a Santanyí, a Son Morlà, dins na Clapers. Fou 
construït per l'espòs de la propietària, el metge Bernat Vidal.
 
Aljub de na Pallera, s'
Fonètica: «ÇZ«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508.5
Situació: interior

Aljub situat en esLlombards, dins terres de na Pallera. Construït amb pedres no 
molt treballades, té un aspecte molt antic. Té uns escalons per accedir a la part alta i un 
coll tot fet amb una sola peça de pedreny de Santanyí. A l’interior no té ni un sol arc per 
enfortir la volta.
 
Aljub de sa Bassa Clota, s'
Fonètica: «ÇZ««ÇB«È�«
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 507
Situació: interior

Aljub situat en esLlombards, dins es Rafal des Porcs, a sa Bassa Clota, vora la 
partió des Tancat d'en Turc.
 
Aljub de ses Angoixes, s'
Fonètica: «ÇZ«««NÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Depòsit d'aigua molt antic, anterior segurament a la divisió de la propietat. Té el 
coll tot fet d'una peça i la volta, que comença a estar en mal estat,  és sostinguda per nou 
arcs.  Fa uns anys que encara estava en ús,  però ara la  malesa s'ha ensenyorit  de la 
fàbrica. Té bon cap-rec i escumador i un sistema de canals i piques de pedra vora el coll. 
És possible que sigui empriuer.
 
Aljub de So n'Amer, s'
Fonètica: «ÇZ«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  s'Aljub  Tapada,  dipòsit  d'aigua  situat  en 
esLlombards, dins les pertinences de So n'Amer, vora les tanques dites l'Hospital.

CTM, p. 33; MGM, 42-11d.
 
Aljub de Son Belard, s'
Fonètica: «ÇZ«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508
Situació: interior

Aljub situat en esLlombards, dins es Camp de s'Aljub, al qual dóna nom, vora es 
Camí de ses Salines.  No és visible l'estructura antiga, pel fet  que fou cobert  per un 
edifici.

1875. Es parla de restaurar un aljub que hi ha en esLlombards en el «punto llamado Son Barard». LAAS.
1887.  Un document relatiu a  la finca llombardera  de Ca na Conill  diu que confronta, per  la part  de 
migjorn, «con el camino de la Algub». PcC.
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Aljub de Son Cosina, s'
Fonètica: «ÇZ«Ç�NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Antic depòsit d'aigua, situat en esLlombards, vora les cases de Son Cosina, entre 
Can Coix i s'Era de Son Cosina. Per accedir al coll, format per dues peces perforades de 
pedreny de Santanyí, té una petita escala, com la majoria dels aljubs antics del terme.

1768, lo Aljub de son Cusina. PcGV.
 
Aljub de Son Coves, s'
Fonètica: «ÇZ«Ç�NÈ�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512
Situació: interior

Antic  depòsit  d'aigua,  cobert  d'una  magnífica  volta  de  pedra  de  Santanyí, 
reforçada amb un arc rebaixat. Té un coll tot d'una peça de pedreny de Santanyí i un bon 
escumador. Està situat a Son Coves, vora es Cantó d'en Pau. Vegeu l'Aljub.

Aljub de Son Ferrer, s'
Fonètica: «ÇZ«Ç�M«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior

Aljub situat a ses Salines, al costat de les cases de Son Ferrer, a l'altra banda del 
camí.
 
Aljub de Son Perdut, s'
Fonètica: «ÇZ«Ç�«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Antic  depòsit  d'aigua  desaparegut.  Estava  situat  a  Calonge,  dins  Son  Perdut, 
tancat dins es Corral de s'Aljub. Era cobert de volta i se’n conserva el coll, tallat d'una 
sola peça de pedreny de Santanyí. Una canal de pedra, alçada sobre columnes, portava 
l'aigua a una pica que feia d'abeurador.
 
Aljub de Son Pulla, s'
Fonètica: «ÇZ«Ç�È´«
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Antic depòsit d'aigua, enrunat, sense cap resta de la coberta, situat a Santanyí, 
dins un carreronet de Son Pulla, al sud des Clos d'en Calent. També es diu s'Aljub de 
Can Blai Mir. És gairebé segur que devia ser l'aljub del lloc de Son Pulla, ja que Can 
Blai Mir es considera la casa matriu de Son Pulla.
 
Aljub de Son Vidal, l'
Fonètica: *«ÇZ«�MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Antic depòsit d'aigua, situat a Santanyí, en algun lloc de Son Vidal.

1828, l'Alyub de Son Vidal. PcR. 

Aljub des Garballó, s'
Fonètica: «ÇZ«RÆ«RB«È9
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 519.5
Situació: interior

Depòsit d'aigua situat a Calonge, dins Can Marines, en el lloc dit es Garballó, 
vora sa Barraca Nova. Té escumador i tres piques incrustades, dues de les quals són 
llargues i estretes. Una inscripció gravada en el coll diu: DIA 6 MAIO AÑO 1875.
 
Aljub des Matar, s'
Fonètica: «ÇZ«R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 505.5
Situació: interior

Depòsit d'aigua situat en esLlombards, dins sa Vallet i dins es Matar, a la partió 
des Matar Gran i es Matar Petit.
 
Aljub Tapada, s'
Fonètica: «ÇZ«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
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Situació: interior

Antic i bell depòsit d'aigua, situat en esLlombards, dins les pertinences de So 
n'Amer,  vora  les  tanques  dites  l'Hospital.  Està  construït  amb filades  de  pedreny de 
Santanyí molt ben obrat. Quan asfaltaren el camí vora el qual es troba, fou mutilat en un 
dels cantons. Fa uns anys que s'hi feren obres i es reacondicionà. L'interior, folrat per 
vuit filades de lloses regulars de pedra de Santanyí, d'uns 0'40 m d'altura, va ser netejat 
de llot i es desaprofità l'ocasió d'estudiar les nombroses restes de ceràmica que contenia. 
És de planta rectangular, amb les mesures internes següents: 11,60 m de llargària, per 
4'05 m d'amplària; la profunditat oscil·la entre els 3'35 m i els 3'55 m, a la qual cal 
sumar els 0'95 m que alça encara la volta de mig punt. Té una petita conca situada a un 
dels extrems, on hi ha la major profunditat. Se li afegí una escala per accedir a la part 
superior on es troba el coll, recuperat de l'interior del dipòsit. Unes piques de pedreny 
servien per abeurar el bestiar de la possessió.

També  se'l  coneix  amb  els  noms  de  s'Aljub  Vella  i  s'Aljub  de  So  n'Amer. 
Recordi's que, per falsa segmentació de mots, aljub és paraula femenina a la contrada.
 
Aljub Vella, s'
Fonètica: «ZÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de s'Aljub Tapada, obra situada en es Llombards dins 
les antigues terres de So n'Amer, vora les tanques dites l'Hospital. No és clar si l'adjectiu 
vella (ja s’ha dit que aljub és femení a la zona) s'aplica aquí per l'antigor de l'edifici o 
pel fet que un altre aljub de les proximitats sigui, o pugui ser, posterior. En realitat és 
una bassa que dóna nom a sa Tanca de s'Aljub. 
 
Allà Darrere
Fonètica: «Ç´D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca  de  forma  aproximadament  rectangular,  amb  arbres,  situada  a  la  part 
posterior de Can Blai Blai.
 
Alluc
Fonètica: *«È´
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom de localització desconeguda d'un lloc de 6 jovades d'extensió. Es tracta de 
la paraula lluc (amb aglutinació de l'article àrab), que generà nombrosos topònims a les 
Balears estrictes, que encara no han estat explicats satisfactòriament.

1255 (abans), Al luc. AMC i GRB (1993: 149).

Almatmar
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior

Nom  àrab,  no  deformat,  de  l'alqueria  Mandalmar,  avui  es  Llombards, 
documentat a mitjan segle XIII. Segons els editors de La Remenbrança..., el seu ètim és 
l'àrab al-matmar,  'les  sitges'  o  'l'indret  on  hi  ha  sitges'  i  un  congènere  Matmar fou 
assenyalat a les rodalies de Tilimsan, a Algèria. Se’n pot afegir encara un altre a l’illa de 
Malta  en el  nom de  ta’  l-i  Mtamar,  que és  un camp de Tarxien.  El  seu editor,  G. 
Wettinger (2000: 403) li dóna aquest significat: «[The field] of the underground silos or 
subterranean granaries».  Un document de 1499 publicat pel mateix autor parla de «ta  
ilmitamar, vigna in ta il muizeb rahal tarxen». Un suport arqueològic del nostre indret 
es trobava en els  sitjots excavats dins el marès rogenc, vora sa Plaça des Pou, que foren 
descoberts al costat de la torre des Molí de Ca l'Amo en Jeroni, pel desembre de 1967 i 
destruïts  tot  seguit.  Es  conserva  una  fotografia  del  que  en  restava  després  d’haver 
rebaixat el terreny (C. Aguiló, 1975).

1255 (abans), Al matmar. AMC i GRB (1993: 149).

Almunia, s'
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Cala  de  la  costa  llombardera,  situada  entre  es  Caló  des  Moro  i  es  Bauç. 
D'estructura força complicada, té una boca d'uns 115 m d'amplària, la qual dóna accés a 
una raconada que no tendria cap interès com a port d'embarcacions menors, si no fos 
perquè disposa d'una altra gola interior, d'uns 50 m d'amplària, situada al nord, rere la 
qual hi ha dos calonets encarats un contra l'altre i una mica més protegits dels vents de 
llevant. Es Maquer és el racó que se situa a la desembocadura des Torrent de s'Almunia 
i es Caló des Mariners és un altre refugi que dóna l'esquena a la mar gran i pel fet d'estar 
més ben resguardat va ser el lloc on es va desenvolupar un petit habitatge de mariners. 
Quasi  tota  la  zona  està  voltada  de  penya-segats  de  25  m  fins  a  30  m d'altura.  La 
peninsuleta que tanca es Caló des Mariners és més baixa i fràgil, molt danyada per una 
intensa erosió marina, la qual, mitjançant sa Cova Foradada, sembla estar sempre a punt 
de convertir-la en illa.

Tot i que apareix a la documentació, la variant de Cala s'Almunia no és usual 
entre els habitants de la zona, tant si són llombarders com santanyiners.
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El gentilici del lloc és munier, i prescindeix tant de l'article salat com de l'article 
àrab. Circula el discurs repetit  d’un petit  diàleg al·lusiu a l'indret:  «-D'on véns? -De 
s'Almunia. Besa'm es cul que jo ja ho sabia!».

Sobre l'etimologia, vegeu sa Torre Almunia.
Vegeu el cançoner.

CTM, p. 163.
 
Alpilelet
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  de  localització  i  etimologia  desconegudes,  pertanyent  a  un  lloc  de  8 
jovades. El topònim recorda els noms de Pillar i Pillarella que apareixen també a  La 
Remenbrança... (AMC i GRB, 1993: 160).

1255 (abans), Al pilelet. AMC i GRB (1993: 149).

Alqueria Blanca, s'
Fonètica: ««ÇR«ÈB«, «ÇR«ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Població del terme de Santanyí, situada a 5 km de la vila, en direcció a Calonge, 
entre els 105 m i els 125 m sobre el nivell de la mar, vora els turons més meridionals de 
la Serra de Llevant. És la denominació culta, que conviu amb la popular de sa Curia 
Blanca. El gentilici és curiablanquer.

No  coneixem el  nom àrab  de  l'alqueria,  ni  sabem si  l'actual  pot  ser-ne  una 
traducció. És possible, fins i tot, que no tengui res a veure amb la coloració medieval de 
les cases. És sospitós que la tengués un tal Pere Blanc (el 1289, el 1296, el 1297 i el 
1302), ja que el topònim podria ser la feminització de l'antropònim d'aquest personatge 
del segle XIII-XIV (una casa situada prop de sa Penya Redona es diu avui Can Blanca). 
Així i tot, el dubte fa que no poguem descartar un origen basat en la coloració, més si 
tenim  en  compte  que  hi  ha  topònims  com  s'Alqueria  Roja  (Santanyí,  Campos)  i 
s'Alqueria Fosca (Campos), dels quals tanmateix ignoram igualment l'origen.

A les  Balears  el  topònim es  repeteix  a  Artà,  Bunyola,  Ferreries,  Llucmajor, 
Porreres, Maria i Sóller.

Sa Curia Blanca és la forma popular del topònim, però els usuaris saben que en 
un registre formal preval la forma culta  alqueria i  no la variant popular  curia.   Per 
entendre l'evolució del mot alqueria cap a la forma popular curia, cal estudiar la cadena 
fònica  amb l'article  aglutinat.  Així  s'alqueria,  pronunciat  amb la  vocalització  de  la 
lateral a final de síl·laba, s'auqueria, es veié afectada per una monoftongació, s'uqueria 
(pronúncia que he recollit  a Alaior per a s'Alqueria Blanca de Ferreries; cf. top. eiv. 
s'Audiència  >  s'Udiència)  i  posteriorment  per  una  metàtesi, sa  curia.  En  el  cas  de 
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s'Alqueria Blanca de Porreres, l'homonimització formal ha fet anar el mot  curia fins a 
conilla (pron. cunia).

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 35; MGM, 41-1h.

1241, febrer. L'alqueria Blanca és un dels confrontants de l'alqueria Albocora. APF (1974: 20).
1247, 24 de febrer. Pere d'Arters ha de recollir els blats sembrats aquest any a la meitat de l'Alqueria 
Blanca que li ha venuda Ser Obert de Sant Pere d'Arenys. RRV (2000: 19).
1259, 21-22 de juliol. Es diu que el rafal Comtès és a l'Alqueria Blanca, en el terme de Portopetro, en la 
parròquia  de  Santanyí  i  en  la  porció  de  Nunó  Sanç.  Se  cita  el  camí  que  va  d'aquesta  alqueria  a 
Portocolom. APF (1974: 28); RRV (2000: 20). 
1259, 27 de juliol. Àries Yvanyes ven a Guillem Jordà i muller Bondia un tros de terra i cases a l'alqueria  
Blanca. APF (1974: 28). 
1259, 11 d'octubre. Pere Blanc estableix en enfiteusi a Berenguer de Nuç la meitat de l'alqueria Blanca, en 
la parròquia de Santanyí i en la porció que fou de Nunó Sanç i ara del senyor rei. Tota l'alqueria fou 
comprada a Ramon de Cardona, olim batle de Mallorca. Confronta, tota l'alqueria, amb la Galera, alqueria 
Poca, Rafal Roig i alqueria Calonge. APF (1974: 28-29).
1260, 28 de juliol. Àries Yvanyes ven a Guillem Jordà i muller Bondia la terra, farraginal i cases que 
Ramona, sa muller, comprà a Pelegrí Conill, en el terme de l'Alqueria Blanca. RRV (2000: 20).
1262, 20 de novembre. Els germans Pere i Ramon Calderó estableixen a Bernat i Ramon Busquets «unum 
molendinum nostrum de vento q. habemus in termino Alquerie Blanche cum podio circumcirca dictum 
molendium», amb rodes i veles, tot en la parròquia de Santanyí. APF (1974: 29; RRV (2000: 209).
1264. Ramon Mascaró, fill i hereu de Ramon Mascaró, difunt, sa mare Maria i Guillem Mascaró, el seu 
germà, venen a Àries Yvanyes unes cases a l'alqueria Blanca, amb tres corrals junts i amb les sitges que 
són davant la mesquida. Venen també un figueral darrere la dita mesquida, tancat de paret, en el qual hi ha 
un garrover i està a mà esquerra vers la muntanya. El difunt Ramon Mascaró ho adquirí de n'Ancsenda, 
muller de Nicolau Bonet, tutriu testamentària dels seus fills Bartomeu, Jordà i Cília. APF (1974: 29).
1265. Hom diu que el Rfal. Rubeus «in termino de Sto. Anino, est infra Al. Blancam et St. Agninum» i es 
venen unes cases «ante mesquitam». Arxiu BVT, 21.
1266, 12 d'agost. Joan Peris i sa muller Cília, filla de Nicolau Bonet, estableixen a Berenguer Gilida un 
tros de garriga a l'Alqueria Blanca [vegeu es Clot d'en Peris]. Confronta amb honor de Gili Mercader 
[possiblement ara es Clos d'en Mercader], honor de Guillem Portocolom [avui Portocolom o Cas Saliner]. 
APF (1974: 29). 
1274, 6 de juliol. Es venen unes cases a l'alqueria Blanca que confronten amb el camí que va al pou 
[vegeu es Pou del Rei]. APF (1974: 30).
1278, 20 de juliol. Es diu que un sarraí anomenat Jucef, el qual ha pagat la seva franquesa, vol habitar a 
l'alqueria Blanca. RRV (1973b: 5); APF (1974: 30).
1280, gener. Es venen els drets reials de l'Alqueria Blanca de Santanyí. RRV (2000: 22).
1280,  11 de maig.  Joan Peris  i  sa muller Cília estableixen a Berenguer Gelida unes cases i  camps a 
l'Alqueria Blanca. Confronten amb el camí que va al castell de Santueri. RRV (2000: 22).
1280, 14 de maig. Joan Peris i sa muller Cília estableixen a Bernat Bastida i a sa muller Bartomeva unes 
cases que tenen a la seva alqueria Blanca, del terme de Santanyí. Confronten amb el camí que va al castell 
de Santueri, entre d'altres llocs. Estableixen també a Guillem Banyoles i a na Berenguera Boneta un tros 
de terra de la mateixa alqueria que confronta amb el camí que va a Santanyí i amb terres del mateix Joan 
Peris. APF (1974: 30).
1281, 6-7 de maig. Joan Peris i sa muller Cília estableixen a Ramon Bardoll i muller Elisenda un rafal a 
l'Alqueria Blanca, anomenat de la Loza. Entre els confrontants se citen el rafal Roig, el camí que va de 
l'Alqueria Blanca a Santanyí, la tenència de Bernat Manresa, una garriga i la mar. APF (1974: 30); RRV 
(2000: 23).
1281, 31 de setembre. Joan Peris i sa muller Cília estableixen a Ramon Busquets uns casals a l'alqueria 
Blanca. APF (1974: 30-31).
1285, 13 de maig. Joan Peris i sa muller Cília estableixen a Guillem Banyoles un tros de terra de l'alqueria 
Blanca, el qual confronta amb el camí que va a Santanyí, però es retenen una bassa que hi ha. APF (1974: 
31).
1286. Es ven l'Alqueria Blanca, de Cília Bonet, filla de Nicolau Bonet, a Pere Blanc i Berenguer de Nuç. 
Arxiu BVT, 33.
1286, febrer. L'Alqueria Blanca és un dels confrontants de l'alqueria Calonge. Arxiu BVT, 34.
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1287.  Es venen a Joan Peris unes cases i un corral a l'alqueria Blanca. Aquest les estableix a Jaume 
Eimeric. APF (1974: 31).
1288, 28 de juny. L'Alqueria Blanca confronta amb binilasar. Arxiu BVT, 12.
1289, 18 de setembre. Guillem Portocolom i sa muller Espanya, habitadors de la parròquia de Felanitx, 
venen a Ramon Calderó un pati de terra a la seva alqueria anomenada Blanca, tenguda en nom de Pere 
Blanc i Berenguer Danús.  Havia estat comprat a Pere Eimeric i aquest ho comprà a Joan Peris i a sa 
muller Cília. APF (1974: 31).
1290, 4 de febrer. Joan Peris i sa muller Cília estableixen a Pere Eimeric un pati de terra per construir-hi 
cases a l'alqueria Blanca. RRV (1973: 31); APF (1974: 31-32).
1292,  12-13  de  gener.  Guillem Mercader  i  la  seva muller  Pericona  venen a  Pere  Llaneres honors  i 
possessions que el seu pare Gil Mercader havia adquirit de Nicolau Bonet. Confronten amb el camí que va 
de l'Alqueria Blanca al castell de Sentoyri i amb el camí que va a Calonge. RRV (1973: 33); APF (1974: 
32); RRV (2000: 24-25). Vegeu es Clos des Mercader.
1293, 6 d'abril. L'alqueria Blanca és un dels confrontants del Rafal Roig. APF (1974: 20).
1294, 13 d'octubre. G. Mercader ven a Berengario de nuç unes cases a l'alqueria blanca. Arxiu BVT, 42.
1296, 31 d'agost. Guillem Portocolom i sa muller Espanya, habitadors de Sineu, venen a Romeu Manresa 
un pati de terra a l'alqueria Blanca, tengut en nom de Pere Blanc i Berenguer Danús. APF (1974: 32).
1296, 6 de desembre. L'alqueria Blanca és confrontant de l'alqueria Albocora. APF (1974: 20).
1297, 11 d'octubre. Pere Blanc estableix a Berenguer Danús la meitat de l'Alqueria Blanca, de la qual ell 
ja en té l'altra meitat. Ambdós la compraren al batle de Mallorca Ramon de Cardona, el qual la vengué a 
instància dels creditors de Joan Peris i la seva muller Cília. RRV (2000: 25). Confronta amb la galera, alq. 
poca, rafal roig i calonge. Arxiu BVT, 13.
1297, 7 de novembre. L'alqueria Blanca és confrontant de l'alqueria Albocora. APF (1974: 20-21).
1298, 26 de març. L'alqueria Blanca és confrontant de l'alqueria Calonge. APF (1974: 26).
1299, 20 de gener. Se cita l'Alqueria Blanca entre els confrontants de l'alqueria Calonge. APF (1974: 26); 
RRV (2000: 25).
1302, 30 de maig. La dona Cília, viuda de Joan Peris de Saragossa exposa davant el rei que la Cúria li 
prengué béns i terres, essent fora el seu marit a causa de la guerra que el rei de Mallorca tenia amb el 
d'Aragó. Demana que li  sigui restituïda l'Alqueria Blanca. Pere Blanc i Berenguer Danús presentaren 
documentació en la qual consten les despeses fetes a l'alqueria. Se citen «la torra, l'abeyar, la vinya i el 
figueral». La dona Cília, que no volgué pagar sinó algunes de les susdites despeses, recobrà l'alqueria. 
RRV (2000:28-29).
1311, 27 de gener, la Alcharia Blanca. Arxiu BVT, 73. Aquest any l'adquireix Pere Totzo.  Arxiu BVT, 
114.
1313, setembre. L'Alqueria Blanca és citada entre els confrontants de l'alqueria Calonge. RRV (2000: 32).
1338, 4 d'abril. Petrus de Tacione ven a Guillermo Vitalis «centum mostras lignarum oleastri ex bosco 
meo quod habeo in alq. blanca, in bosco inferiore». Arxiu BVT, 49.
1390-1391, l'alqueria Blancha. G. Llompart Moragues (1984: 118).
1401, 5 de març. En una venda d'un rafal se cita com a confrontant el terme de l'alqueria Blanca. M. 
Danús (1990: 168).
1408, 30 de gener. Una garriga comuna de l'alqueria Blanca confronta amb una part de l'alqueria Poca. M. 
Danús (1990: 184). 
1403, 10 de setembre. L'alqueria Blanca és un dels confrontants del Rafal Roig.  M. Danús (1990: 175).
1409, 10 de març. Es ven la quarta part de les garrigues comunes de l'alqueria Blanca. M. Danús (1990: 
187).
1513, 23 de setembre. Una rota de l'Alqueria Blanca confronta amb el camí que va a Porto Petro. RRV 
(2000: 93).
1562, la Alcharia blanca. L. Pérez Martínez (1963-1969: 124).
1578, la Alcaria blanca. Stims, f. 18 v; f. 67 v; f. 68 v; f. 71 v.
1578, la alcharia blanca / alcaria blanca. Stims, f. 66 v.
1578, «Comunes dels pobladors de la Alcaria blanca» / «les comunes dels dits pobladors de la alcaria 
blancha, ço és de la marina». Stims, f. 67 v.
1578, Alcaria blancha. Stims, f. 69 v.
1578, la Alcaria blancha / la alcaria blanca / la alcaria blancha. Stims, f. 71 v.
1744, la Alqueria Blanca. PcT.
1747, la Alqueria Blanca. PcT.
1757, la Alqueria Blancha. PcT.
1760, la Alqueria Blancha. PcT.
1763, 3 de maig, la Alcaria Blanca. PMP.
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1773, Alqueria Blanca. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. "Sa Nostra" (2000: 178).
1783, la Alcaria Blanca. PcR.
1784, Alqa. Blanca. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1797, la Alcaria Blanca. PcR. 
1818, Curia Blanca. Apeo de Garay (Santanyí).
1837, la Curia Blanca. PcT.
1888, la Alqueria Blanca. PcT.

Alqueria d'en Taulia, l'
Fonètica: *?
Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Lloc  d'ubicació  desconeguda,  citat  entre  els  confrontants  de  l'alqueria 
Mandalmarr.  Sols  no  és  possible  assegurar  que  estigui  dins  l'àrea  d'estudi.  L'he 
emplaçada, provisionalment, en el mateix terme que el confrontant.

1301, l'Alqueria d'en Taulia. BVT, art. Es Llombards, del CTM, p. 736.
 
Alqueria de la Torre, l'
Fonètica: *««ÇR«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510
Situació: interior

Nom desaparegut d'una antiga possessió, situada a Santanyí, entre es Camí des 
Camp d'en Torrella i es Camí des Pou, vers el llocs de s'Hort d'en Bonet i na Boneta.

1232, novembre. Gil Mercader, la seva muller Sibília i mare Mallorquina venen a Romia, muller d'Asbert 
de  Cortada  la  meitat  de  l'alqueria  de  la  Torre.  Confronta  amb l'honor  dels  pobladors  de  Santanyí i 
l'alqueria Binilassar. RRV (2000: 35).
1319. Gil Mercader ven a Lluquí Julià la meitat de l'alqueria Torre (l'altra meitat és de Francesc Bonet). 
Confronta amb l'alqueria Benilassar. RRV (2000: 34).
1346, 5 d'agost. Fransesc Bonet de la Torre és un dels confrontants de l'alqueria de Bellimestar. Arxiu 
BVT, 4.
1585-1586. La possessió de Mateu Ferrer de la Torre té 19 quarterades. RRV (2000: 136).
1665.  L'alqueria de  la  Torre,  de  Nicolau  Bonet,  confronta,  juntament  amb l'alqueria  Rotja,  amb 20 
quarterades de terra que capbreva el rector Antoni Sales. RRV (2000: 156).

Alqueria Jusana, l'
Fonètica: *««ÇR«ZÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Lloc situat  a  ses  Salines,  potser en el  mateix  punt  del  nucli  urbà,  ja  que un 
document del segle XVI l'identifica amb el mateix indret. Són supervivències d'aquest 
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topònim  sa  Talaia  Juana i  es  Pou  Juà.  El  nom s'oposava  al  de  l'antiga  Alqueria  
Sobirana. Sobre l'etimologia, vegeu es Pou Juà.

En el s. XIV, una part de Son Frígola (Llucmajor) era coneguda amb el nom 
d'alqueria Iusana, segons B. Font Obrador (1972: 203). 

1262, Luzana [sic]. Segons J. M. Bover, en aquesta data era el nom de la població de ses Salines. APF 
(1974: 17). Segurament es tracta d’un error per Iuzana.
1310, 25 de gener. Pere Morey de Santanyí estableix a Simó Lledó la meitat del rafal que té a l'alqueria 
Jusana, a les Salines, en el terme de Santanyí (vegeu es Camp Lledó i es Camp Simó). RRV (1973b: 8); 
íd. (2000: 31).  A una altra obra del mateix autor, apareix la mateixa notícia deu anys més tard. RRV 
(2000: 34).
1383.  Andreu  Vicens  compra  la  part  i  dret  que  té  Bartomeu Arnau a  «la Alcaria  Jussana», la  qual 
confronta amb «La Vall qui fonch des Carrotjes», la ribera del mar, «la alcaria de Salmonia», «lo Rafal 
Palla» i l'alqueria del Palmer. J. Lladó y Ferragut (1959: 66).
1385. Andreu Vicens i la seva muller venen a Bartomeu Rado i altres una part de l'alqueria Jusana. J. 
Lladó y Ferragut (1959: 67).
1390, 19 de setembre. Andreu Vicens, fill de Berenguer i Joana estableixen tota la part i dret que tenen a 
l'Alqueria Jusana. Arxiu BVT, 139.
1404, 8 d'agost. Es ven blat censal per un tros de terra situat a l'alqueria Jusana del terme de les Salines de 
Santanyí. M. Danús (1990: 177).
1404, 20 d'octubre. El camí que va a l'alqueria Jusana confronta amb una sort de terra de les garrigues de 
les Salines. M. Danús (1990: 179).
1404, 21 d'octubre. Una sort de les garrigues comunes de les Salines confronta amb el camí que va a 
l'alqueria Jusana. M. Danús (1990: 180).
1408, 23 de setembre. El camí que va a l'alqueria Jusana i l'alqueria Jusana confronten amb el camp d'en 
Lladó i amb la sort dita dels clapers. M. Danús (1990: 185).
1423, 2 de novembre. Bartomeu Noguera ven a Arnau Albert i a Jaume Bonet una Alcaria anomenada 
Jusana. Arxiu BVT, 191.
1462. Romeu Albert, Pere Jofre i Anneta, esposa de Jaume Campfullós venen a Rafel Bonet i Vicent 
Albert el predi Jusana i el Rafal dels Porchs. J. Lladó y Ferragut (1959: 68).
1585, 20 de gener. Antonina, viuda i hereua d'Antoni Garcia fa donació al seu fill Antoni, de la possessió 
de les Salines, en altra manera anomenada Jusana. Es reserva la tanca de la bassa del camp Lledó, el tros 
de terra dit los Antigors, del pou fins a la talaia, i empriu a la marina. RRV (2000:138). 

Alqueria Poca, l'
Fonètica: *««ÇR«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'una extensa possessió de Santanyí que confrontava, segons la 
documentació, amb l'alqueria Galera (Felanitx), l'Alqueria Blanca, el Rafal Roig (Son 
Proenç), l'alqueria Domenge (que tenia les cases dins Santanyí), les terres de Bover (es 
Camp d'en Bover) i Benilassar (Son Danús). El 1546 se'n citen les cases, avui d'ubicació 
desconeguda. Diuen els documents que Son Pelat, es Coll, es Camp Llarg i Son Vidal es 
comptaven entre els terrenys del latifundi.  No es coneguda la ubicació de les cases, 
malgrat que hom diu que podrien haver estat les de Can Sanç, però són de factura molt 
tardana.

El  topònim  sobrevisqué  fins  a  principis  del  segle  XIX  en  les  escriptures. 
Entendre  poca en el sentit de 'petita' topa amb la dificultat de la gran extensió de la 
finca, si no es tracta d'un topònim humorístic. Com a antropònim,  Poc es documenta 
alguna vegada a l'àrea estudiada: el 4 de novembre de 1411 trobam un Bernat Poc que té 
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un alberg a Santanyí. M. Danús (1990: 190). A Xàtiva es documenta un nom semblant, 
les Alqueries Poques, el 1386, que designa un conjunt de trenta-quatre alqueries (A. 
Ventura i Conejero, 2002: 437-438).

1259. Entre els confrontants de l'alqueria Domenge, se citen l'alqueria Poca i el camí que hi va. APF 
(1974: 18).
1259, 11 d'octubre. L'alqueria Poca confronta amb l'alqueria Blanca. APF (1974: 28-29).
1262, Alqueria Poca. En la publicació apareix situada, erròniament, dins Felanitx. À. Poveda Sánchez 
(1979-1980: 35).
1263, 3 d'abril. L'alqueria Poca és un dels confrontants de l'alqueria Galera, de Felanitx. L'alqueria Poca 
és un confrontant del Rafal Roig.  RRV (1973: 9-10).
1264. L'alqueria Poca és un confrontant del Rafal Roig. APF (1974: 29). 
1278, 15 de juliol. L'alqueria Poca confronta amb un rafal de l'alqueria Galera. RRV (1973: 17).
1282, 8 de gener. Tomàs Feliu estableix a Guillem Sart tota la part que té a l'alqueria Poca. APF (1974: 
18.
1284, 15 de març. L'alqueria Poca fa partió amb amb el lloc anomenat Olivar, de l'alqueria Galera, on hi 
ha un antigor. RRV (1973: 25).
1285,  9  de  febrer.  Guillem Sart  estableix  a  Arnau  Bru  alguns  trossos  de  l'alqueria  Poca.  Entre  els 
confrontants  se citen la quintana de l'alqueria, Benilassar i les terres de Bover. APF (1974: 19). El mateix 
dia ven un corral a Romeu Arbia?, a l'alqueria Poca, «in parrochia sent ayhí». Arxiu BVT, 3.
1288, 28 de juny. Berenguer Sescostes i la seva dona Suavis venen a Pere Arrapat, habitador de canarosa, 
la part de l'alqueria pocha. La tenen per compra feta a G. Salvani i Maria, per llegat de son pare Arnau. 
Confronta amb binilasar, alqueria de Santo Anino, Alqueria Blanca i alqueria de la galera. Arxiu BVT, 
12.
1293, 6 d'abril. L'alqueria Poca és un confrontant del Rafal Roig. APF (1974: 20).
1293,  15 de juliol.  El  camí de l'alqueria  Poca és un dels confrontants d'unes cases vora l'església de 
Santanyí. APF (1974: 36).
1293, 20 d'agost. El camí que va a l'alqueria Poca és confrontant d'un farraginal. L'alqueria Poca és un 
confrontant del Rafal Roig. APF (1974: 36).
1294, 24 de juliol. L'alqueria Poca confronta amb l'alqueria Domenge. APF (1974: 18).
1297, 11 d'octubre. L'alqueria Poca és limítrofe de l'alqueria Blanca. RRV (2000: 25).
1299,  18 de febrer.  L'alqueria Poca confronta amb l'honor de Vidal Bover [es Camp d'en Bover]  de 
l'alqueria Santanyí. RRV (2000: 25).
1313, setembre. Bernat Mata i la seva muller Jordana venen al seu germà Romeu Mata deu quarterades de 
terra que confronten amb l'alqueria Poca i fan censals a Arnau Bover. RRV (2000: 32).
1318, octubre. Bernat Castelló i sa muller Martina venen a Andreu Llaneres la vuitena part de l'alqueria 
Poca. RRV (2000: 33).
1320, juliol. Romeu Albert i sa muller Dolça estableixen a Bernat Castelló la vuitena part de l'alqueria 
Poca, tenguda en nom de Romeu Manresa i Andreu Llaneres. RRV (2000: 34).
1345, 15 de març. Entre els confrontants del camp anomenat Olivó, se citen els camps de l'alqueria ports o 
pors. Segurament es tracta d'una errata per Alqueria Poca. Arxiu BVT, 112.
1401, 5 de març. L'alqueria Poca és citada com a confrontant d'un rafal. M. Danús (1990: 168).
1402, 15 de novembre. La garriga de l'alqueria Poca confronta amb les Talaiasses. M. Danús (1990: 173-
174).
1403, 10 de setembre. La garriga de l'alqueria Poca és un dels confrontants des Rafal Roig. M. Danús 
(1990: 175).
1408, 30 de gener. Bernat Vidal ven a Bartomeu Ferrer de Porreres mitja alqueria dita Poca. Confronta, 
entre d'altres, amb l'altra meitat de l'alqueria, amb garriga comuna de la Galera i garriga de l'alqueria 
Blanca. M. Danús (1990: 184). Pot ser l'origen de Son Ferreret.
1430, 9 de març. Es mana a Jaume Ballester de Manacor que pagui l'estim de les pastures de la alqueria 
Pocha. M. Danús (1990: 145).
1531,  6  de  desembre.  En  l'inventari  que  fa  Damià  Vidal,  curador  dels  béns  de  Rafel  Vidal,  catiu, 
s'anomena l'alqueria Poca, que confronta amb la possessió de Joan Danús i camí d'en Bover, entre d'altres. 
RRV (2000: 120).
1546,  9 d'abril.  Miquel Vidal  lloga a Guillem Armengol la possessió dita alqueria Poca.  Es reté una 
cambra de les cases. RRV (2000: 123).
1578.  S'estima a Jaume i Damià, Vidals, «una possessió dels dits vidals, la qual segons se diu no és 
dividida del tot, anominada la Alcaria pocca». Stims, f. 39 v.
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1578. S'estimen a Antoni Oliver Ballester «trenta y dos corterades, segons se diu de pertinènties de la 
possessió dita la alcaria pocca». Stims, f. 55 v.
1585-1586.  La pòssessió de Jaume Vidal  de l'alqueria Poca té 185 quarterades mesurades, més altres 
terres en aquesta alqueria. RRV (2000: 136).
1586. L'alqueria Poca i terres de l'Aljub confronten amb una quartera da de Blai Suau. RRV (2000: 138).
1593, 22 de setembre. Antoni Vidal ha plantat un quartó de vinya a l'alqueria Poca. RRV (2000: 143).
1606. Mor Andreva, muller de Jaume Vidal de la Alcaria poca. Arxiu BVT, 467.
1685, 23 de març. Se citen diverses vinyes a l'alqueria Poca. RRV (2000: 158).
1695, la Alcaria Poca / la alcaria poca. Tenia cases. ARM, D-1281.
1697, La Alcaria Poca. Son Palat, segons el document hi pertany. PcB.
1702, La Alcaria poca. PSS.
1775, La Alqueria Poca. PcGV.
1776, la Alcaria Poca. Segons el document, la rota del Coll, situada vora el camí de Felanitx, en forma 
part. PcGV.
1783, la Alqueria Poca. PcR.
1838, «el camp llarch, de pertinèncias de la alcaria poca». PcGV.
1838, la Alcaria Poca. Segons el document, Son Vidal hi està dins. PcGV.

Alqueria Roja, s'
Fonètica: ««ÇR«È�Z«, «ÇR«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Llogaret integrat per una dotzena de cases i terrenys, situats a Santanyí, a un lloc 
aturonat, a uns 1000 m de la vila, en direcció as Llombards. Estava defensat per almenys 
quatre torres, de les quals tres encara subsisteixen. El gentilici és curiaroger.

Segons B.  Vidal  i  Tomàs (art.  Santanyí del  CTM, p.  1501),  havia estat  dels 
Vicens.

El topònim podria ser la traducció del nom àrab.

1260, 26 de gener. Na Ramona, viuda de Ramon Guàrdia i hereva del seu fill Bernat, ven a Bernat Gerard 
el dret que li pertany de l'alqueria Rotja. APF (1974: 23).
1268, 13 de setembre. Benet Jo [sic] i Maria venen a Berenguer Alegret, en nom de Guillem Pou, un tros 
de terra a l'alqueria Rotja, tengut en nom de G. Morei a delme i tasca. APF (1974: 23).
1270, 12 de gener. Ramon Guàrdia estableix a Brau de Casals la mitja part que té a l'alqueria Rotja, en la 
porció que fou de Nunyo Sanç, després de Nicolau Bonet i ara del senyor Rei. Tenguda per Àries Ivanyes 
a delme i tasca. L'altra meitat és de Guillem Morei. APF (1974: 23).
1278, 29 de juliol, València, viuda de Berenguer Alegret, fa donació al seu fill Bernat Alegret de la part 
que té a l'alqueria Rotja. Tenguda en nom de Guillem Morei. APF (1974: 23).
1282, febrer. Berenguer Carbó i sa muller Maria venen a Bernat Alegret i a Bernat Pou la part que tenen a 
l'alqueria Rotja. APF (1974: 23).
1283, 30 de desembre. Bernat Govart i sa muller Beatriu venen a Pere Morell el dret que tenen a l'alqueria 
Rotja. APF (1974: 23).
1298, 29 d'agost. Andreu Mestre i sa muller Bonjorn venen a Bartomeu Solanes, de Campos, la part que 
tenen a l'alqueria Rotja. Confronta amb l'alqueria Llombards, Camp de les Llebres, alqueria Santanyí i la 
mar. APF (1974: 24).
1299, 13 d'abril. N'Alays, muller de Bernat Pou i Pere el seu fill venen a Bartomeu Bergues la part que 
tenen a l'alqueria Rotja. APF (1974: 24); RRV (1973b: 6); RRV (2000: 26).
1307, 12 de setembre. L'honor de l'Alqueria Rotja és un dels confrontants de l'alqueria Sa Cana o Sa 
Tana. Arxiu BVT, 7.
1308. És confrontant de l'alqueria sa Cova o Grona. RRV (1973b: 8) i RRV (2000: 30).
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1311, agost. Bernat de Casals i sa muller Brunisenda venen a Bernat Bonet els honors i possessions, terres 
cultivades i ermes de l'alqueria Rotja, que confronten amb el Camp de la Llebra, alqueria dels Llombards, 
litoral marítim, etc. RRV (2000: 31).
1313, setembre. Bartomeu Solanes i sa muller Astruga venen a Pere Bonet la part que tenen a l'alqueria 
Rotja, confrontant amb l'alqueria dels Llombarts, Camp de les Llebres, alqueria de Santanyí i litoral. RRV 
(2000: 33).
1318, agost. Romeu Mata ven a Jaume Bonet una quarterada que confronta amb l'alqueria Rotja. RRV 
(2000:.33). 
1323, gener. Guillem Gayà ven a Esteve Alegret duesquarterades que confronten amb l'alqueria Rotja. 
Aquest el ven a Guillem Mercader. RRV (2000: 35).
1323, setembre. Pere Albert estableix un hortal a Jaume Bonet de l'alqueria Rotja. RRV (2000: 36).
1324-1353. Entre els confrontants del camp de les lebres, se citen els hereus d'Andreu Sabater a l'Alq. 
Rubea... Arxiu BVT, 16.
1324? 18 de març. Es venen diverses peces de terra a l'Alq. Rotja o Alqueria Rubea. Arxiu BVT, 17.
1324, 22 d'agost, Alqueria Rotja. És un dels confrontants del camp de les lebres. Arxiu BVT,  68.
1331,  Alqueria Roja. És conforntant d'un rafal que ven Guillerm Lobeti a p. morey. Arxiu BVT, 19.
1333?, 18 de març. L'Alq. Rotja és un dels confrontants de l'alqueria des Lombarts. Arxiu BVT, 18.
1342, 14 de maig. L'Alqueria Rubea és un dels confrontants de l'alqueria dels Lombarts. Arxiu BVT, 5.
1357, 6 de juliol. L'alqueria Rotja és confrontant de los Llombarts. RRV (2000: 51).
1390-1391, la alqueria Roge / la Alqueria Roge. G. Llompart Moragues (1984: 118).
1395-1405.  L'alqueria Rotja  confronta amb vint quarterades de terra llauradora i de vinya del senyor 
rector [es Vinyet]. RRV (2000: 61).
Segle XV. Aquesta alqueria és confrontant des Llombards. BVT, art. Es Llombards, CTM, p. 736.
1403, 24 de novembre. La via pública de l'alqueria Roja és un dels confrontants de lo Colomer. M. Danús 
(1990: 176).
1404, 5 d'octubre. L'alqueria Roja és citada entre els confrontants d'un rafal situat prop de la vila (es 
Rafalet?). M. Danús (1990: 179).
1408, 10 de setembre. Un tros de terra de Pere Alegret confronta amb l'alqueria Roja. M. Danús (1990: 
184-185).
1409,  20 de gener. Salvador Sala i  la seva dona Salvadora venen a Tomàs Vicens una casa i terra a 
l'alqueria Roja. M. Danús (1990: 186).
1409, 18 de febrer. L'alqueria Roja és un dels confrontants d'un rafal de Santanyí [es Rafalet?). M. Danús 
(1990: 186).
1450, 23 de novembre. Se cita el camí de l'alqueria Rotja. RRV (2000: 75).
1539. Es fa donació d'un tros d'aquesta alqueria als monjos de la cartoixa de Valldemossa. Després serà 
Son Morlà. BVT, art. Sa Torre de Son Morlà, del CTM, p. 2916 i 2925.
1540. Es fa donació d'un altre tros als mateixos monjos. Després serà Son Morlà. BVT, íd., íd.
1578. Guillerm contestí..., «una pesa de terra affrontant en lo camí qui va a la alcharia roge». Stims, f. 53 
v.
1578. Guillerm contestí..., «una pesa de terra affrontant en lo camí de anar al pou de la alcaria roige». 
Stims, vol. II.
1665. L'alqueria Rotja i l'alqueria La Torre de Nicolau Bonet confronten amb vint quarterades de terra, 
abans vinya, que capbreva el rector Antoni Sales [es Vinyet]. RRV (2000: 156).
1778, la Alcaria Rotge. PcB.
1878, la Curria Rotge. PcT.
1784. Alqa. Rotja. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1784. Entre els llogarets que té Santanyí se cita Alcudiaroxa. RRV (2000: 176). Es tracta d'un error en 
comptes d'Alqueria Roja.
1903, S'Alqueria Rotja. PcR.

Alqueria Sobirana, l'
Fonètica: *««ÇR«BÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-6-8
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom extingit d'una antiga tinença situada a ses Salines, a lloc desconegut, tal 
vegada en el mateix indret de Son Baró. El nom s'oposava al de l'antiga Alqueria Jusana. 
L'arcaisme  sobirà es  retroba  en  els  topònims  de  sa  Font  Soberana (Artà)  i  ses  
Fontanelles Soberanes (Alcúdia) (Mapa de la GEM, f. 4 i 16). 

1322. Bernat Morey estableix a Pere Morey les possessions que té a l'alqueria Sobirana de les Salines. 
RRV (2000: 35). 

Alqueria Terça, l' 
Fonètica: *««ÇR«ER«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, no localitzat. L'etimologia sembla ser el latí  TERTIA, però 
és nom d’explicació desconeguda.

1404. Nicholau Bonet, propietari de l'Alqueria Terza. Arxiu BVT, 158.
 
Alt, s'
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa curiablanquera, situada vora es Caló des Borgit, entre na 
Plana i  s'Osca. Es troba a una punta que té una bona tenassa o albardà. La terrassa 
inferior de les penyes aquí desapareix i el penya-segat major s'acosta a la mar, cosa que 
deu motivar el nom. Sobre la terrassa més alta hi ha grans pedrotes.
 
Alt, s'
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 501.5
Situació: mar endins

Variant antonomàstica, no cartografiada, de s'Alt de Cala en Tugores, talassònim 
de la costa llombardera, situat davant Cala en Tugores, a poc més d'un quilòmetre en 
direcció a llebeig.

Alt de Cala en Tugores, s'
Fonètica: Ç«Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 501.5
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Situació: mar endins

Talassònim de la mar llombardera, situat davant Cala en Tugores, vora el límit 
saliner.  És  una  elevació  del  fons  submarí  allunyada de  la  costa  un  poc  més  d'un 
quilòmetre en direcció a llebeig des de la boca de la cala. El cim es troba a la profunditat 
de 13 m, mentre els voltants assoleixen ràpidament els 20 m i els 30 m. Les senyes 
antigues són les següents: sa Torre de sa Vall pel campanar de ses Salines i Montuïri (ço 
és: es Puig de Randa) per Can Monjo, que és una casa antiga de Campos (ço és: sa 
Colònia) avui mala de localitzar per causa de la transformació urbana del nucli costaner 
de ses Salines. També se'n diu s'Alt, per antonomàsia.
 
Alt de na Pelada, s'
Fonètica: Ç«««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassònim  de  la  mar  salinera,  no  cartografiat,  sense  localitzar  de  manera 
precisa. Es troba a la part de xaloc de l’illa coloniera de na Pelada, a uns 300 m de 
distància aproximada. També se’n diu es Fortet de na Pelada.  

Alt des Claper, s'
Fonètica: Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat prop des Caló d'en Ferrà, entre es Racó de 
s'Alt des Claper i sa cova des Cap de sa Paret. El penya-segat, d'uns 40 m d'altura, està 
dividit per un cingle amb vegetació. No es coneix la motivació del nom, però podria 
trobar-se en els enderrocs de la part alta de les penyes. Algun informant deforma el nom 
dient es Salt des Claper.

Vegeu el cançoner.
 
Altigor, s'
Fonètica: «ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  i  deformada  del  nom de  s'Antigor,  situat  entre  ses 
Valentines i na Cols. Per a l'origen del canvi, vegeu s'Antigor.
 
Alzina, s'
Fonètica: «È«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma rectangular, situada a Calonge, dins es 
Corrals Nous, vora Son Gauany. Nom creat vers 1950 pel pare de l'informant, perquè hi 
havia moltes alzines.

Alzina Torta, s'
Fonètica: «Ç«È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4362
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a Calonge, 
dins Can Marines, al lloc de sa Talaia. Hi ha dos edificis. Nom motivat per un arbre 
desaparegut, de soca tortuosa, situat ran del camí.
 
Amarador, n'
Fonètica: *««R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Variant desapareguda, d'alguna de les finques de s'Amarador.

1818, ne Amaredor. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Amarador, s'
Fonètica: ««R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, en gran part forestal, però també amb conradissos, 
situat a Santanyí, entre n'Amera i l'estany del mateix nom, del qual adopta el topònim. 

1818, lo Am[ara]dor. Apeo de Garay (Santanyí).
1824, lo Amarador. PSS.
1834, lo Amarador. PcR.
1862, el Amarador. PcR.
1879, Se Meredó. PSS.

Amarador, s'
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Fonètica: ««R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Platja de la costa de Santanyí, situada entre es Caló d'en Garrot i es Caló d'en 
Perdiu. Té 175 passes d'amplària i està voltada de vegetació de pins, mates, ullastres, 
savines, ciprell, gatoses, etc. Dins l'arena creixen lliris de mar i cards marins, tot i que 
estan en regressió. La barra arenosa separa s'Estany de s'Amarador, del qual la platja 
pren el nom, de la mar. Aquesta platja també es diu s'Arenal d'en Talaia i es Caló d'en 
Talaia. 

El nom prové del costum d'amarar dins la petita albufera lli i cànem en època 
antiga i llenyam en temps més acostat a nosaltres. En unes ordinacions de 1513 (CTM, 
p. 883) es diu: «Item en la vila de Santanyí no pugan ser amarats ni axugats los llins y 
càñoms de los naturals y moradors de dita vila, sinó en lo estany dit d'en Mondragó».

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 35 i 883; MGM, 43-6c; VMaRV (1961-1962: 34).

1747,  24  de  setembre.  S'encanten  les  comunes que  van des  de  l'Estret  del  Temps  fins  a  la  part  de 
l'Amarador i des de l'Arenal de l'Amarador fins a la rota de Rafel Bonet Parra. RRV (2000: 167).

Amarrall de s'Artet, s'
Fonètica: ««ÇD««RÈ«t
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513.5
Situació: litoral

Petita prominència rocosa del litoral santanyiner, situada entre Cala Figuera i es 
Caló  de  ses  Agulles,  a  sa  Bagasseta,  entre  es  Barret  des  Capellà  i  es  Forat  de  na 
Maciana, vers mitjan lloc. És una punteta cònica, natural, d'uns 0'40 m d'altura, a uns 2 
m sobre  el  nivell  de  la  mar.  Els  mariners  hi  fermaven l'artet.  El  mot  amarrall,  no 
registrat als reculls lexicogràfics, és una variant d'amarrador, amb canvi de sufix.
 
Ambaça
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut  d'un terreny de 8 jovades de localització  desconeguda.  Els 
editors  de  La Remenbrança...,  assenyalen com a  ètim l'àrab  anbasa 'lleó',  mot  usat 
també com a antropònim.

1255 (abans), Ambaça. AMC i GRB (1993: 149).

Amera, n'
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Fonètica: «ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Extens tancat de la possessió salinera des Rafal Genars, situat vora els establits 
de Cas Perets i la partió de Campos. Té unes mesures màximes de 1700 m per 1600 m. 
Està format per nombrosos sementers amb pletes interposades. El topònim és basat en la 
feminització del cognom Amer, avui inexistent al terme. Se subdivideix en dues parts, 
dites n'Amera Gran i n'Amera Petita.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 35; MGM, 42-7b.

1746, n'Amera. RRV (2000: 166).
 
Amera, n'
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, d'uns 600 m de llargària per 
uns 350 m d'amplària. Està situat a Santanyí, entre na Serral, s'Amarador, na Prima, etc., 
i el formen una quinzena de tanques.

CTM, p. 35; MGM, 43-6c.

1782, 12 de novembre, ne mera. PcLl. 
1782, ne Amera. PSC.
1793, ne Amera. PSC.
1818, ne Mera / ne Amera. Apeo de Garay (Santanyí).

Amera Gran, n'
Fonètica: «ÇR«ÈÄR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357
Longitud: 505
Situació: interior

Extens tancat de la possessió salinera des Rafal Genars, que té devers 1500 m de 
longitud màxima. Confronta amb el terme de Campos i amb els establits de Cas Perets. 
Tota la superfície és una successió de sementers i mitjans que es reparteixen el territori 
segons la qualitat agrícola dels terrenys.
 
Amera Petita, n'
Fonètica: «ÇR««Ètit«
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Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 504
Situació: interior

Terreny situat a ses Salines, vora la partió de Campos, dins es Rafal Genars, vora 
n'Amera Gran. Té forma de pentàgon irregular amb unes dimensions màximes d'uns 900 
m per uns 700 m. Hi alternen conradissos, generalment sense arbres, i mitjans. Hi ha un 
garroverar important. 
 
Ametler des Corbs, s'
Fonètica: ««ÇD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Arbre de s’Alqueria Blanca, situat  en esPujol,  dins es Sementer de sa Bassa, 
prop de la paret de na Galantina, a 100 m sobre el nivell de la mar. Les ametles eren 
mollanes i, per aquest motiu, en menjaven els corbs.
 
Ametlers Joves, es
Fonètica: «««ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanqueta conradissa amb arbres, de forma irregular, situada a la Costa, entre 
s'Era de Can Maimó i ses Figueres de Moro Joves.

Ametló, n'
Fonètica: ««È*
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 515
Situació: interior

Nom desaparegut  d'una finca de conreu amb arbres,  situada a Santanyí, vers 
s'Amarador, entre na Prima i na Coves. És el topònim que, segons un informant, apareix 
a  l'escriptura  de  la  finca,  però  diu  que  no  és  el  vertader.  El  seu  pare  contava  que 
antigament era d'una dona que havia nom Blancaflor.
 
Angoixes, ses
Fonètica: ««NÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
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Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant  antonomàstica,  no  cartografiada,  de  ses  Angoixes  Noves,  possessió 
santanyinera, situada entre les cases de Son Danusset i la partió de Campos. El gentilici 
d’aquesta possessió sobreviu a Santanyí en el malnom Angoixer. 

Angoixes d'en Rave, ses
Fonètica: ««NÇS«RD«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 508.5
Situació: interior

Conjunt  de tanques conradisses i  alguns corrals de figueres de moro i  cases, 
situades a Santanyí, entre es Camí de s'Eixorca i sa Pleta Petita de Son Danusset.

La casa fou construïda per l'amo en Bernat de So n'Amer, qui va comprar una 
part de ses Angoixes Noves. El nom ha restat en una variant minoritària: ses Angoixes 
de l’Amo en Bernat de So n'Amer. Després se'n digué Can Moix.  Rave és malnom de 
Cas Concos.

CTM, p. 45, Ses Angoixes d'En Rava; MGM, íd., 40-8h. 

Angoixes de l'Amo en Bernat de So n'Amer, ses
Fonètica: ««NÇS«RD«Ç«Ç«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Angoixes d'en Rave, situades a Santanyí, entre es 
Camí de s'Eixorca i sa Pleta Petita de Son Danusset. Hom diu que el nom més antic és el 
de ses Angoixes de l'Amo en Bernat de So n'Amer.

Angoixes Noves, ses
Fonètica: ««NÇS«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Part santanyinera d’una antiga possessió avui establida, migpartida entre el terme 
de Campos, on hi ha les cases primitives (ses Angoixes Velles), i el de Santanyí. En el 
segle XVI es deia la Comtessa (vegeu l’entrada corresponent).

El 1984 em deien que s'havia establerta feia un centenar d'anys i que Son Alegre 
és una altra segregació de la mateixa finca. És gairebé segur que la zona de s'Eixorca 
formava part de l'antiga unitat i potser també de ses Angoixes Noves. Els límits actuals 

117



coneguts són sa Pleta Gran de Son Danusset i es Carreró de s'Eixorca. Ses Angoixes és 
també un nom de lloc del terme de Ciutadella (JMP, 2005: 96).

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 45; MGM, 40-7g.

1578, Baltasar Dureta té una possessió i cases, part en el terme de Campos i part en el de Santanyí. 
La identificació amb aquest lloc és segura, ja que no es dóna en cap altre indret tal divisió entre 

els dos termes. Stims. RRV (2000: 133-135).
1722, las angoxas, PcT.
1762, las Angoxas. ARM, D-1281.
1777, 26 de setembre, las Angoxes. PcMa.
1784, Las Angoxas, Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1789, 11 de setembre, a través de còpia de 20 de maig de 1817, camino Real de las Angoxas. És un dels 
límits de Son Danús. PcJA.
1800, Las Angoxas. PcT.
1818, las Angoxas. Apeo de Garay (Santanyí). 
1828, las Engoxas. PcRb.
1837, Las Angoxas. PcT.
1867, las Angoxas. Circumscripció parroquial. APS.
1908, 21 abril, Ses Angochas. És un dels confrontants del Camp de sa Bassa. PcJA.
1909, 2 setembre, «el predio de Ses Angoxas». És confrontant del Camp de Se Bassa. PcJA.

Ànima, s'
Fonètica: È«*
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512
Situació: interior

Nom  de  lloc  de  Santanyí,  situat  a  Son  Pulla.  El  propietari  del  document 
l'identificava amb una tanca de conreu amb arbres, de forma rectangular, situada vers 
Son Coves, entre sa Tanca d'en Miquelet i Can Trossos. Devia ser un lloc vinculat al 
bací de les ànimes?

1909, Son Pulla o s'ànima. PcGV.
 
Antiga, n'
Fonètica: «ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 515.5
Situació: interior

Casa  i  terreny de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  situat  a  s'Alqueria 
Blanca, dins les velles pertinences de Son Rossinyol, entre na Collella i es Antigors. El 
territori  així  designat  té  uns  440 m de llargària  màxima,  per  uns  240 m d'amplària 
màxima. El nou traçat de la carretera de Portopetro xapà algunes finques de les 18 que 
l’integraven. El nom segurament li ve d'una paret que es construí reaprofitant els blocs 
d'una muralla talaiòtica, procedent,  amb molta probabilitat  de les tanques veïnes des 
Antigors.
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CTM, p. 45; MGM, 41-3i.

Antigor, s'
Fonètica: «ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, format per quatre tanques, 
situades a Calonge, dins Son Perdut, entre Lo d'en Bielot i s'Hort des Clos. Hi havia 
restes prehistòriques, però la gent conta que hi havia un cementeri de moros.
 
Antigor, s'
Fonètica: «ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Poblat prehistòric de Santanyí, desaparegut durant la Guerra Civil. Aquest nom 
designa el grup principal de monuments, que estava situat a Son Pulla, dins la tanca dita 
es Cuitor. Hi havia importants muralles talaiòtiques i un edifici cobert (possiblement un 
talaiot) que servia de sestador per a les ovelles de la finca. També se'n deia sa Talaia des 
Cuitor. 

1695, al Antiguor. Era de Baltasar Ferrer. No és possible saber a quin es refereix. Podria ser fins i tot el 
lloc que avui s’ha deformat en Son Tigor. ARM, D-1281.
1818, lo Antigor. No és possible saber a quin es refereix. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Antigor, s'
Fonètica: «ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 516
Situació: interior

Variant minoritàira del nom des Antigors, situat a s'Alqueria Blanca, dins les 
antigues pertinences de Son Rossinyol, entre sa Tancassa i es Pins d'en Moll. És el nom 
originari, ara aplicat a les finques individualment, car la pluralització sorgeix per mor de 
la parcel·lació.

CTM, S'Antigor de Son Rossinyol; MGM, íd., 41-3h.
 
Antigor, s'
Fonètica: «ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
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Latitud: 4359
Longitud: 519.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb ametlers i algunes figueres, de forma rectangular, situada a 
Calonge,  dins  Can Marines,  en el  lloc  dit  es  Garballó,  vora  sa  Rota  d'en Peret.  El 
monument prehistòric que en motivà la denominació fou destruït vers 1920. Hi havia 
una muralla d'uns 100 m de longitud. Hi trobaren molta ceràmica, ossos i banyes de 
cabra. També era conegut sota el nom des Claper Gros. Sobre el punt més aturonat de la 
finca es veu una gran quantitat de terra cendrosa i s'hi troben fragments de ceràmica 
talaiòtica  i  romana.  A  flor  de  terra  guaiten  pedres  que  semblen  ser  els  fonaments 
d'alguna construcció.

CTM, S'Antigor de Can Marines, p. 45; MGM, íd., 41-7h.
 
Antigor, s'
Fonètica: «ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, format per dues tanques de conreu amb arbres, situat 
entre ses Valentines i na Cols. Hi ha un corralet i una esplèndida barraca de curucull. Hi 
havia  restes  talaiòtiques.  Hi  ha  informants  que  deformen  el  nom  en  s'Altigor, 
possiblement per atracció formal del nom d'insecte  saltigó més que per ultracorrecció 
davant la freqüència del canvi al- > an- (alcolla > ancolla, top. *Cala Alquitrà > Cala 
Anclità, top. *es Cocó de l'Alcait > es Cocó de l'Ancai, etc.).
 
Antigor, s'
Fonètica: «ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a s'Alqueria Blanca, dins es Pujol, entre es 
Marge de ses Abelles i es Cuitor. Lloc d'antigues restes talaiòtiques, com indica el seu 
nom i les restes de ceràmica que afloren en llaurar-lo.

Antigor d'en Tancassa, s'
Fonètica: «ÇÄD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515.5
Situació: interior
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Tanca  de  conreu  amb  pocs  arbres,  de  forma  trapezial,  situada  a  s'Alqueria 
Blanca, entre na Dominga i sa Tancassa. Devia pertànyer al darrer lloc i probablement 
havia albergat restes talaiòtiques.

 Del mot antigor, el DCVB en reporta un testimoni de 1798. Es pot retrodatar, 
amb canvi de gènere, fins a 1390-1391, a través d'un article sobre la torre de sa Vall 
publicat per G. Llompart (1984: 119): «se'n pujava alt en una antigor».
 
Antigor de ses Roquisses, s'
Fonètica: «ÇÄD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 518.5
Situació: interior

Monument talaiòtic desaparegut, situat a Calonge, prop de Cala Llonga, dins ses 
Roquisses. Es trobava sobre un turonet on es veu una gran quantitat de cendra, restes de 
ceràmiques talaiòtiques i romanes i mol·luscs. 
 
Antigors, es
Fonètica: ««ÈÄ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Tanca de conreu de forma irregular, molt poblada d'arbres, situada a ses Salines, 
entre sa Tanca Figuera i sa Llonja. Antic lloc de poblament prehistòric (ja ho evidencia 
el topònim) que no s'ha de confondre amb el del famós poblat talaiòtic homònim saliner. 
Aquí no s'hi han conegut talaiots, però un dels informants diu que abans del 1936 hi 
havia algunes pedrotes. De fet, encara avui, dins sa Tanca Figuera, a la paret que fa 
partió amb la tanca descrita, es veuen alguns blocs ortostàtics de mesures considerables.
És possible que un document de 19 de setembre de 1385 faci referència a aquest indret. 
Vegeu les Talaies. 
 
Antigors, es
Fonètica: ««ÈÄ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Poblat talaiòtic de planta absidal situat a ses Salines, entre es Camp Lledó i les 
terres de sa Talaia Juana, nom, aquest, d'un talaiot angular del mateix indret. El poblat 
conserva gran part de la muralla, amb talaiots que la reforcen, així com també altres 
talaiots i edificacions a l'interior, entre les quals un santuari amb columnes i dues sales 
hipòstiles  que  foren  excavades  i  reblides  de  bell  nou.  És  destacable  també  l'accés 
principal,  que  encara  té  la  llinda  sobre  la  porta.  És  considerat  un  dels  poblats 
prehistòrics més interessants de l'illa.
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CTM, ets Antigons, p. 45; MGM, 42-7f.

1585, 20 de gener. En un lloguer de la possessió de les Salines, o Jusana, es fa reserva del tros de terra dit 
los Antigors, del pou fins a la talaia. RRV (2000: 138). Es refereix as Pou Juà i a sa Talaia Juana.
1783, 10 d'octubre. Entre els confrontants de les terres dels Bonet de les Salines, se cita el camp Lledó, 
abans anomenat les Antigors [sic]. RRV (2000: 175).
1818, los Antigós. Podria fer referència també al lloc homònim de ses Salines. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Antigors, es
Fonètica: ««ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, d'unes mesures mitjanes de 
425 m per  uns  350 m.  Està  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  entre  ses  Rotes  Noves i  es 
Buscarró, dins les antigues pertinences de Son Rossinyol, i compost per una vintena de 
tanques. Hi havia hagut restes talaiòtiques. La variant s'Antigor, originària, encara és 
usada  per  referir-se  individualment   a  cadascuna de  les  finques.  La pluralització  és 
causada per la parcel·lació.

Aprés, s'
Fonètica: «ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Entrada de la mar de la costa llombardera, situada entre es Turmassot de Cala 
Figuereta i sa Pedrera. És un racó d'aigües profundes i riberes de marès parcialment 
explotat. El tanca una punta d'unes 35 passes de llargària, amb restes de petjades fòssils 
de Myotragus balearicus. L'amplària de la boca del racó és d'unes 12 passes. 
El topònim, amb una congènere a sa Punta de s'Aprés (Algaiarens, Ciutadella), és basat 
en una metàfora del món agrari. Un aprés, mot provinent del llatí APPRESSU 'estret, oprès' 
designa un 'corredor llarguer i estret on s'acorralen les ovelles o les cabres per  munyir-
les'.

Aprés de ses Cabres, s'
Fonètica: «ÇRRD«ÈBR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352
Longitud: 505
Situació: interior

Racó entre dues parets paral·leles, situat a ses Salines, dins es Vergeret de sa 
Vall, al peu de les penyes que delimiten es Turó Gros de sa Marina Gran. Hi ha dues 
coves prehistòriques. Els vells contaven que antigament a sa Vall hi havia una guarda de 
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mil cabres. Aquest lloc deu estar relacionat amb l’operació de munyir-les. Sobre el mot 
aprés, vegeu el topònim anterior.
 
Arades, n'
Fonètica: «ÈRD«
Terme Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada a Cala Figuera, entre sa Punta de ses 
Arades, amb la qual es deu relacionar el topònim, i es Banquet. Hom pesca d'uns 2 m 
d'altura, a un lloc on la roca fa una mena de fenella en forma de ferradura. A sota hi ha 
una tenassa que sempre congria sabonera. És topònim d'explicació desconeguda.
 
Aragall Blau, s'
Fonètica: «R«ÆÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4354
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Lloc de  la  costa  de Santanyí, situat  dins  una petita  raconada de  s'Estret  des 
Temps, entre es Clot i sa Pedrera d'en Donat. La penya és de marès, afalçada. La mar hi 
bat i es forma un corrent regressiu, un aragall -diuen- que s'endinsa una cinquantena de 
metres cap a fora. L'aigua és d'un blau turquesa per causa d’una clapa arenosa del fons. 

La  paraula  aragall  és  antiquíssima  (Coromines,  DECat.,  s.v.  xaragall)  és 
germana  de  l'astur-lleonès  argayu i  del  llenguadocià  antic  aragalh,  issarag(u)alh 
'xaragall',  documentada com a  aregalio el 932. D'origen incert, segurament preromà, 
potser relacionat, segons el mestre, amb l'indoeuropeu ARG- 'blanc. Vegeu M. Bassols de 
Climent, J. Bartardas Parera et al. (1986: 128-129).

Entre les accepcions registrades pel DCVB, s.v.,  la de Balaguer,  tot  i  que és 
fluvial, és la que més s'acosta a la nostra: 'corrent impetuós d'un riu per un pendent. Del 
primitiu aragall ve saragall (a altres indrets xaragall), per aglutinació de l'article salat. 
Els informants ja m'adverteixen, però, que no he de confondre les dues unitats.

Aragall de s'Ullastre, s'
Fonètica: «R«ÇÆD«È9R«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa llombardera, situada prop des Cap de ses Salines, entre es 
Cap des Toro i sa Falç de sa Punta des Far. Hi ha un roquissar vermellós d'uns 15 m de 
llargària, que davalla en rost suau cap a la mar, emmarcat, a la part de ponent, per un 
escaló de penyes d'un metre. A l'inici d'aquest pendent rocós hi ha roques amuntegades 
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pels temporals. Dins l'aigua hi ha tenasses i roques. Segons un informant, l'ullastre que 
motivà el nom estava situat a unes 50 passes de la mar.

Alguns  informants,  per  homonimització  formal,  en  diuen  es  Saragall  de 
s'Ullastre; d'altres, simplement,  s'Ullastre i encara sa Pesquera de s'Ullastre. Sobre el 
mot aragall, vegeu s’Aragall Blau.

Aragall de ses Pedreres, s'
Fonètica: «R«ÇÆD«««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i 
entre  sa  Punta  de  s'Olla  des  Bastons  i  sa  Pedrera  de  sa  Plana.  Es  troba  a  la 
desembocadura d'un torrentell que queda suspès a uns 40 m de la mar i després baixa en 
rost cap a l'aigua. Es pot comprovar que aquí, fins i tot els dies de bonança, qualsevol 
cosa que sura es decanta del litoral. La pedrera (o pedreres, que el cas és el mateix) que 
cita el topònim és sa Pedrera de sa Plana, que es troba ben prop. Recordem que un 
aragall és un lloc de la costa en el qual el menjar que hi tira el pescador té tendència a 
allunyar-se de la ribera.

Aragall des Còdol Negre, s'
Fonètica: «R«ÇÆD«Ç�DÈ«ÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 506
Situació: litoral

Pesquera d'oblades i mabres, situada a la costa llombardera, entre es Màrmols i 
es Cap de ses Salines i, concretament, entre sa Punta des Torpede i sa Jonquereta, prop 
des Còdol Negre. Està dins una petita raconada o falç d'uns 7 m d'altura. A sota hi ha 
una tenassa i aigua profunda al davant. La sabonera que fa l'aragall és visible fins i tot 
en dies de bonança.  Un informant precisa que les oblades es posen a la pesquera a 
principis de desembre, per la Puríssima. Sobre el mot aragall, vegeu s'Aragall Blau.
 
Aranyera, s'
Fonètica: «R«ÈøR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 503
Situació: interior

Mitjà situat  a sa Vall,  dins ses Roquetes,  entre s'Estany de ses Gambes i  na 
Rosta. El nom es deu estendre també per dins el mitjà parcialment roturat que s'allarga 
cap a na Frare, on es troben dos topònims amb el determinant  -de s'Aranyera. Així, 
doncs, és un espai irregular, d'uns 1100 m de llargària, per uns 400 m d'amplària. Cal 
suposar que el nom és motivat per la presència d'aranyes que s'enganxen a la vegetació. 
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De totes maneres, és estrany que una cançó que anomena llocs de sa Vall i sa Vallet 
registri aquest espai amb el nom de s'Aranyana, que potser hauríem d'escriure Serenyana 
si el poguéssim relacionar amb restes d'una vil·la romana que probablement existia per 
l'indret de les cases de sa Vall (cf.  Serenyana, vora Son Morlà). Una cosa és certa: a 
s'Aranyera, lato sensu, o sigui allargada fins a les vaqueries o fins als jardins de sa Vall 
(alguns informants l'estiren fins allà) hi ha nombroses restes de sepultures excavades 
dins la roca.

Vegeu el cançoner, s. v. s’Aranyana.

Arc, s'
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Pont natural de la costa de Santanyí, situat entre es Caló d'en Perdiu i Solimina, 
dins es Blanquer, entre sa Cova des Blanquer i sa Cova de Solimina. També es diu sa 
Cova Foradada, però cap de les dues denominacions gaudeix de molta popularitat.

Arc des Pontàs, s'
Fonètica: ÇRD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Pontàs, illot de la costa santanyinera, situat vora 
Cala  Santanyí,  entre  sa  Cova  de  Coloms  i  es  Maressos.  Sorgeix  per  tal  d'evitar 
l'ambigüitat en l'ubicació dels dos llocs coneguts sota aquest nom: l'illot i els terrenys de 
conreu del costat de Cala Santanyí, que prenen el meteix nom perquè no estan gaire 
allunyats de la penya. Com quasi sempre sol passar, la modificació es fa sobre el punt 
generador del topònim.
 
Arenal d'en Garrot, s'
Fonètica: *«R«Ç«ï«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: litoral

Nom  documentat  de  la  platja  de  s'Alqueria  Blanca  situada  en  es  Caló  d'en 
Garrot.

1867, Arenal d'en Garrot. Circumscripció parroquial. APS.
 
Arenal d'en Talaia, s'
Fonètica: «R«Ç««È9«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Amarador, platja de la costa santanyinera, situada 
entre es Caló d'en Garrot i  es  Caló d'en Perdiu.  Els Talaia, de cognom  Coves,  eren 
propietaris de terrenys en aquesta zona.
 
Arenal des Caragol, s'
Fonètica: «R«Ç««R«ÈÆ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 503.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Platja des Caragol, situada a la costa llombardera, 
entre es Cap de ses Salines i Cala en Tugores.
 
Arenal des Carbó, s'
Fonètica: «R«Ç««RÈB
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Platja des Carbó, situada a la costa salinera, entre 
Cala en Tugores i sa Platja des Dolç.
 
Arenalet, s'
Fonètica: «R««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 501
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat a la part de llevant de l'illa de na Moltona, entre 
sa Pesquera des Forn i es Tenassar. Li dóna nom una petita platja d'arena, amb còdols a 
darrere, que té unes 50 passes de llargària. Hi creixen alguns lliris de mar i cards marins. 
Entre aquest lloc i el de sa Pesquera des Forn, fa poc (ca. 1998?) que algú construí unes 
monjoies còniques, altes, de pedra en sec.
 
Arenalet, s'
Fonètica: «R««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 503.5
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Situació: interior

Terreny arenós, situat a sa Vallet, dins s'Estany de ses Gambes, a un racó des Pla 
d'en Castell Vell.
 
Arenalets, es
Fonètica: ««R««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 504
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre es Cap de ses Salines i sa Platja des 
Caragol i entre sa Pesquera des Telèfon i es Cap de Paret de na Gosta. A Uns 3 m sobre 
el nivell de la mar, hi ha una zona arenosa a unes 30 passes de la línia costanera. Està 
mesclada  amb  grans  pedres  que  hi  arregussen  els  temporals  de  ponent.  hi  creixen 
savines, cards marins, lliris de mar i una planta fins ara citada únicament a Cabrera, 
Ononis crispa, de la qual se'n veuen 14 exemplars. A altres zones de sa Vall, és molt 
abundant.

CTM, p. 47; MGM, 44-6e; VMaRV (1961-1962: 35).
 
Argental, l'
Fonètica: *«RZ«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'una  terra  i  casa,  situades  a  s'Alqueria  Blanca,  a  lloc 
desconegut. Sembla que era prop del nucli de l'alqueria.

1401, 4 de novembre. Joan Jordi ven a Romeu Rigo «un alberg i farragenal, closet dit l'Argental». Entre 
d’altres, confronta amb la placeta de dita alqueria, el camí que va al closet dit Argentó i la tanca dita la 
Vinyeta, etc. M. Danús (1990: 171).

Argentó, l'
Fonètica: *«RZ«È
Terme: Santanyí
Mapa: ? 
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un tros de terra situat a s'Alqueria Blanca, a lloc desconegut. 
És citat com a confrontant d'un indret dit l'Argental. 

Vegeu el document de l’entrada anterior.

Argila, s'
Fonètica: «ÈZ«

127



Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 508
Situació: interior

Sementer sense arbres, de forma trapezial, situat en esLlombards, dins es Rafal 
des Porcs, entre ses Talaies d'en Barrió i es Marge d'en Cama.

La pronúncia gila, per argila, pot ser deguda a una regla fonològica d'ocurrència 
esporàdica que fa caure la bategant en síl·laba travada, si va seguida de fricativa sonora 
alveolar  o  prepalatal  (cf.  santanyiner  sazir 'sarzir',  cirugià 'cirurgià',  aubegini 
'albergínia', top. es Caló d'en Bogit < Borgit < brogit).

Vegeu el cançoner.
 
Arrabassat, s'
Fonètica: ««B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Antic  terreny  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  avui  totalment 
urbanitzat, situat a s'Alqueria Blanca, entre s'Era d'en Relleta i Ca l'Amo Andreu Bet.

El nom fa referència a una terra artigada, amb la vegetació eliminada per poder 
sembrar-la.  E.  Moreu-Rey (1982:  85)  parla  de «l'arcaic arrabassada», en el  sentit  d' 
'artiga, terra novament conreada, terra erma rompuda per treballar-la'. Fins i tot diu (p. 
56-57) que «la Rabassa, d'entre d'altres sentits molt més probables, també assumeix el 
de 'soca d'arbre', pres litreralment o metafòricament. I els noms de lloc com Tales, Les  
Tallades,  -a part  llur  significació orogràfica més corrent-  no deixen de designar,  en 
algun cas, uns boscos tallats». La documentació antiga recull el mot arrabassar amb el 
significat  d'  'artigar':  1403,  maig-agost.  «...  s'havien  partit  garrigues  comunes, 
arrabassant,  llaurant i  fent sementer». RRV (2000: 64). 1414, «... arrabassar i  treure 
terres noves». RRV (2000: 67). A Colldejou hi ha el Barranc dels Arrabassats, segons 
M. S. Jassans (2003:38); a Atzeneta del Maestrat, segons  J. Bernat Agut (1995: 446 i 
476), l’Arrabassada del Sastre; a Cinctorres, segons F. Guardiola Noguera (1995: 513), 
l’Arribassada, sinònim de rompuda.

 
1818, Al Arrebasat. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Arraconador de Carro, s'
Fonètica: «««ÇDD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514.5
Situació: interior

Raconada semicircular, situada a s'Alqueria Blanca, vora la paret, en el camí de 
Mondragó. La finalitat de tal expansió de l'espai útil del camí era la de facilitar el pas de 
vehicles que circulaven en direcció contrària.
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Arrambador, s'
Fonètica: «««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Raconada semicircular, situada a s'Alqueria Blanca, prop des Pou del Rei, en el 
camí  que va a Can Cordella.  Servia per  facilitar  el  pas  en trobar-se dos carros  que 
circulaven en direcció contrària.
 
Asibiu
Fonètica: ?
Terme: Santanyí
Mapa: 
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  de  l'antic  terme  de  Santanyí,  de  localització  i  etimologia 
desconegudes.  Es  troba  documentat  a  La remenbrança...  Els  editors  apunten com a 
possible  origen l'àrab  suyûb,  plural  de  sîb 'llit  d'un curs  d'aigua'.  Sembla  que conté 
l'article àrab aglutinat, amb assimilació de la consonant.

1255 (abans), Asibiu. AMC i GRB (1993: 149).

Atracador, s'
Fonètica: «««ÇD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Fermadora, lloc del litoral saliner, situat damunt 
l'illa de na Guàrdies, entre sa Pesquera des Mabres i sa Platjola.

Avarador, s'
Fonètica: ««R«ÈDR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Platja del terme de ses Salines, situada en es Escars des Dolç, entre es Maltès i 
s'Illotó des Dolç. Té unes 25 passes de llargària per unes 6 passes d'amplària i és de 
còdols amb arena entremesclada. Davant hi ha alguns petits illots de marès, el més gros 
dels quals, a unes 4 passes de distància, té uns 2 m d'altura.
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Avarador d'en Francina, s’
Fonètica: ««R«ÇDRD«MR«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar d'en Francina, situat a la costa salinera, dins 
Cala Galiota, rere ses Baules, entre s'Escar d'en Toni Ferrer i es Carregador d'en Xanxes.

Avenc, s'
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior

Avenc artificial de 32 pams de profunditat, situat a Son Marimon, dins sa Tanca 
des Ametlers Joves, ran del camí. Es troba a l'inici d'un saragall.
 
Avenc, s'
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tanca  conradissa,  de  forma  trapezial,  quasi  sense  arbres,  situada  en  es 
Llombards, dins les terres des Pouàs. L'avenc que en motivà el nom ara no és visible, 
però en ocasió de grans pluges se n'endevina la presència, pel fet que l'aigua fa remolins 
i la terra després obre crivells. És possible que aquest desguàs natural sigui la motivació 
del topònim es Pouàs.
 
Avenc, s'
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 507.5
Situació: interior

Avenc que drena l'aigua des Camp de s'Avenc, dins la possessió de Son Danús 
Nou. Es troba a uns 64 m sobre el nivell marí, sota uns grans ullastres isolats dins el 
sementer, però no en el centre, sinó acostat a sa Pleta de ses Tancasses. 

CTM, S'Avenc de ses Tancasses; MGM, 40-7i, íd.
 
Avenc, s'
Fonètica: «È«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 514
Situació: interior

Avenc natural, cobert per una llosa, de profunditat desconeguda, situat en esClot 
d'en Peris. Dóna nom a la tanca de conreu amb arbres on es localitza, que és una finca 
de forma trapezoïdal.

Avenc d'en Morer, s'
Fonètica: «Ç««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de forma irregular, en el qual hi ha conradís i pleta, situat entre les terres 
dites es Pontàs i es Caló des Macs. Pren el nom d'un esfondrat o avenc reblit, quasi del 
tot i convertit en conradís, que té uns 30 m de diàmetre. Està situat a uns 65 m de s'Olla, 
un altre avenc molt més gros que fou capturat per la mar. Morer és malnom santanyiner, 
amb casa en esCarrer d'en Portell.

CTM, S'Avenc; MGM, íd., 43-3f.

Avenc de ses Cerdanes, s'
Fonètica: «Ç««««RÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 510.5
Situació: interior

Cavitat natural circular d'uns 25 m de diàmetre i 5 o més metres de profunditat, 
consistent en una dolina d'esfondrament en la seva fase inicial.  Està situada dins So 
n'Amer, prop des Torrent d'en Felip, de Son Morlà. El fons està ocupat per sòl conreable 
amb un nisprer que és considerat el més gros del terme, ja que ocupa tota la cavitat i el 
fullatge es troba a ras de la superfície exterior. També se'n diu s'Avenc de So n'Amer.
 
Avenc de So n'Amer, s'
Fonètica: «Ç««Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de s'Avenc de ses Cerdanes, situat dins So n'Amer, prop 
des Torrent d'en Felip, de Son Morlà.

Avenc des Albellons, s'
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Fonètica: «Ç«««BÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Lloc per on s'infiltra l'aigua de pluja, situat a la possessió llombardera de So 
n'Amer, dins el sementer dit es Albellons. Denominació redundant, per ço com el mot 
albelló significa, com antigament, ‘engolidor'. El fet d'haver-se expandit el nom a tot el 
sementer féu que sorgís una nova denominació per al punt generador del topònim, cosa 
que es constata repetidament en els estudis de toponímia.  El nom primitiu devia ser 
*s'Albelló i  la pluralització deu ser deguda al fraccionament de l'antic sementer, ara 
trossejat en moltes finques.
 
Avenc des Camp Redó, s'
Fonètica: «Ç««Ç«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Forat natural per on s'escolen les aigües de pluja, situat en esLlombards, dins es 
Rafal des Porcs, en el lloc dit es Camp Redó.
 
Avenc des Camp Roig, s'
Fonètica: «Ç««È�S
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 507.5
Situació: interior

Forat natural de desguàs, situat en esLlombards, dins es Rafal des Porcs, vers la 
part central de llevant des Camp Roig. S'obre dins una depressió del terreny que actua 
d'escumador i té el coll resguardat per una paret seca envaïda de romeguers.
 
Avenc des Camp Roig, s'
Fonètica: «Ç««È�S
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Avenc situat en esLlombards, dins es Rafal des Porcs, vers la part del nord-est 
des Camp Roig, a uns 150 m de sa Bassa de sa Vinya. Està protegit per un coll de paret 
seca. 
 
Avenc des Coloms, s'
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Fonètica: «Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Fondal situat en esLlombards, dins es Rafal des Porcs i dins ses Guàrdies, vora 
la paret que delimita es Pins de ses Fosses. És un avenc de forma llunada, molt profund i 
inaccessible sense equip especialitzat. A la vora hi creixen ullastres grossos.

CTM, p. 51; MGM, 42-11i.

1520, 12 de març. Disputes entre Arnau Albert i el seu nebot Rafel Albert, per l'heretat. Posen fites, una 
de les quals vora l'avenc dels Coloms. RRV (2000: 102).
1525. Joan Albert fa donació al seu germà Antoni dels béns de l'heretat dels pares, del rafal dels Porcs i 
Almunia i es reserva un tros de terra i garriga, dita la guàrdia de l'avenc dels coloms. RRV (2000: 116).
 
Avenc des Favassos, s'
Fonètica: «Ç«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 508.5
Situació: interior

Dolina d’esfondrament,  en la seva fase inicial, situada en es Rafal des Porcs, 
dins es Camp Redó, vora es Favassos.  És un clot de planta circular, d'uns 25 m de 
diàmetre i 4 o 5 m de profunditat. Té les parets verticals i el fons és un conradís amb 
tarongers abandonats. Per les penyes més ombrívoles creix la planta Phyllitis sagittata. 
També se'n diu es Clot des Tarongers.
 
Avenc des Lletrar, s'
Fonètica: «Ç««´´«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Forat natural de desguàs, mig obstruït, situat en esLlombards, dins es Rafal des 
Porcs i dins es Lletrar.
 
Avenc des Matar, s'
Fonètica: «Ç««R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 506
Situació: interior

Cavitat natural consistent en una dolina d'esfondrament que es troba en la seva 
fase inicial. L'únic accés possible és a través de l'obertura natural del sòtil, oberta a ras 
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de terra, en terreny pla, dins una petita clapa de vegetació del conradís des Matar Gran, 
situat en esLlombards, dins terres de sa Vallet. La cova s'eixampla ja a partir de la boca 
o claraboia del paladar, que  no té més d'una braça de diàmetre. És força profunda i de 
sól desnivellat,  en el qual s'acaramulla l'ossam del bestiar mort que hi llançaven els 
conradors i ramaders de la possessió. El seu nom antic podria haver estat s'Avencàs, que 
ha restat fòssil en el nom del torrent que neix en les immediacions. Cal tenir present, 
doncs, la possibilitat que el document que cita l'Avencàs el 23 d'octubre de 1704 (vide: 
es Tancat d'en Turc) faci referència a aquest engolidor.
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Babeta, na
Fonètica: «B«ÈB««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada vora s'Amarador, entre sa Cova des Riu 
i es Morràs d'en Cànaves. La penya deu tenir uns 5 m d'altura, però la pesquera es troba 
a uns 2'5 m. Darrere aquest lloc s'alça un escaló de penyes amb el cim ben pla i llis, 
d'uns  6 m d'altura  i  d'una  llargària  de  25  passes,  per  una  amplària  de 8 passes.  El 
topònim deu ser format amb un antic malnom.
 
Badalona, na
Fonètica: *«B«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 511
Situació: interior

Topònim  santanyiner  desaparegut,  situat  a  Son  Pelat,  d'ubicació  exacta 
desconeguda.  Probablement  es  tracta  d'una  feminització  del  cognom  antic  Badaló, 
provinent  a  la  vegada  del  topònim  Badalona,  tal  com  el  topònim  na  Barcelona  < 
cognom Barceló < top. Barcelona.

1809, ne Badalona o son Pelat. APS. Cortesia d'Andreu Ponç.
 
Bagasseta, sa
Fonètica: «B«Æ«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513.5
Situació: litoral

Raconada de la costa de Santanyí, situada entre Cala Figuera i es Caló de ses 
Agulles i entre sa Punta de Llebeig i es Forat de na Maciana. Està voltada de penya-
segat d'absoluta verticalitat d'uns 35 o 40 m d'altura, el qual a redols beca damunt la mar 
o sobre la plataforma inferior, que és un cingle transitable des d'ambdós costats, però 
interromput a la part central. Al caire del penyal hi ha una cova prehistòrica, una mena 
de balma natural amb un mur talaiòtic.

El mot bagassa és un arcaisme en el sentit antic de 'prostituta', però no en el de 
'dona deixada, descurada', que té actualment. El fet que aquí hi hagi una cova i a Selva 
sa Cova de ses Bagasses fa pensar que la prostitució es devia fer sovint dins coves. 
Vegeu el topònim es Forat de na Maciana, situat a les proximitats. El MGM registra sa 
Cova de sa Bagasseta (43-4g), no present en aquest recull.
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Baix de sa Torre
Fonètica: ÇD««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Rambada de marès, situada a la costa salinera, entre es Port i Cala Galiota i, més 
precisament, entre es Ponts i es Racó de s'Olier. Davalla en rost cap a la mar, on acaba 
en un escaló d'un metre d'altura. Hi creixen arbusts de l’espècie Atriplex halimus. Deu el 
nom a una antiga construcció defensiva, avui derruïda (vegeu sa Torre).
 
Baix des Travesser
Fonètica: ÇD«R««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4359
Longitud: 520
Situació: interior

Terreny  de  forma  irregular,  meitat  conradissos  i  meitat  garrigues,  situat  a 
Calonge, dins sa Punta Grossa, entre es Travesser i les cases. Té alguns sectors edificats, 
pel fet de ser prop de l'àrea urbana de Cala d'Or.
 
Baix des Turó
Fonètica: ÇD«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 500
Situació: litoral

Variant no cartografiada de ses Roques des Turó, situades al litoral saliner, vora 
sa Platja des Dolç, entre es Pouet des Dolç i es Pouet.
 
Baix Morell
Fonètica: ÇÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Conjunt de nombroses parcel·les de reguiu i de secà, sovint llargues i estretes, 
situades a ses Salines, entre sa Marina i es Morells. Hi ha moltes cases edificades.

CTM, p. 52; MGM, 42-6d.
 
Baix sa Mosquera
Fonètica: Ç«ÈR«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb arbres,  de  forma quasi  triangular,  situat  a  s'Alqueria 
Blanca, dins es Serral Vell, entre sa Serra des Revell i sa Tanca de sa Barraca, dins un 
saragall, curs avall des Parats de sa Mosquera.
 
Baix sa Torre
Fonètica: Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Cingle de la costa curiablanquera, situat a Portopetro, entre sa Torre d'en Bossa i 
sa Punta de sa Creu, lloc, aquest, on ja no es pot transitar per sota els penya-segats. La 
vegetació és de fonoll marí i jonqueres.
 
Baix sa Vinya
Fonètica: Ç«Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, dins 
es Serral Vell, entre sa Bassa des Coll i na Relleta.
 
Baixa, na
Fonètica: «ÈBS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral

Pesquera de roquer de la costa de s'Alqueria Blanca, situada a Cala Llonga, entre 
na Trencada i sa Capelleta. Està sobre una punta que no arriba al metre d'altura.

Baladrar, es
Fonètica: «RB««ÈDR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512
Situació: interior

137



Terreny de forma irregular, situat entre es Camí Nou, davant sa Talaiola, i Son 
Sec.  Era  una  antiga  comuna.  En motiva  el  nom l'abundància  de  baladre,  que  és  la 
denominació local de l'Euphorbia dendroides. Segons una comunicació verbal de Pere 
Brunet, a Bunyola, el 1859, es troba documentat El Baladrar.

Vegeu el cançoner.

Baladrar d'en Cavallot, es
Fonètica: «RB««ÇDRD«««È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de forma irregular, dividit  en quatre tanques i alguns corrals, en part 
dedicat al conreu. Està situat entre es Baladrar de Cas Coix i sa Bassa Seca. Antigament 
s'hi extreia un marès dur conegut sota el nom de marès des Baladrar. Sobre l’origen del 
genèric, vegeu l’entrada es Baladrar.
 
Baladrar d'en Pere Pau, es
Fonètica: «RB««ÇDRD«ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca de conreu de forma irregular, quasi sense arbres i amb un corralet, situada 
dins  Son Sec,  entre es  Baladrar  d'en Cavallot  i  es  Torrent  d'en Veça.  El  terreny és 
escalonat per la presència de parats. Sembla que és un topònim adoptat de la finca veïna.

Baladrar de Cas Coix, es
Fonètica: «RB««ÇDRD«ÇÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de forma irregular, improductiu, cobert de vegetació natural, situat dins 
es Baladrar, entre es Baladrar d'en Cavallot i s'Era de Can Beu. Hi ha diverses basses 
innominades.
 
Bales, ses
Fonètica: «RÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral
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Lloc de la  costa  de Santanyí, situat  a  Cala Figuera,  a la  boca des Caló d'en 
Busques, entre s'Escar des Metge Manresa i es Moll. L'indret ara és ocupat per una part 
del moll, davant l'edifici de la llonja. Davant s'Escar des Metge Manresa hi havia un lloc 
ple de pedres i macs rodons (a Santanyí, bales) que la mar treia. Hi va haver molts anys 
una barca de bou mig desfeta. Vers la dècada de 1940 la mar l'acabava de destrossar.

Banc, es
Fonètica: «RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral

Pesquera de la costa llombardera, situada entre es Caló d'en Ferrà i es Caló de 
n'Adrover i entre es Cocó de na Fontanella i es Dolç de na Fontanella. Té unes 4 passes 
de llargària i està a uns 2 m sobre el nivell de la mar.
 
Banc, es
Fonètica: «RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada entre sa Punta des Caló de ses Agulles i 
sa Tronassa. S'hi accedeix per un rost que baixa fins a uns 2 m sobre el nivell de la mar. 
Fa una mena de replà amb irregularitats i un cocó al darrere. La pesquera està encarada a 
Cala Llombards. El penya-segat terciari forma una immensa balma sota la qual hi ha 
alguns nius de fang. Els ocells aprofiten l'argila humida d'un estrat per construir-los. Cal 
dir que la construcció de cases a la part alta ha fet que tota la zona sigui un aiguaneix, 
nodrit d'aigua de piscines o, si més no, de clavegueram.

Banc d'en Pere Antoni, es
Fonètica: «RÇB«ÇR«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Pesquera  de  la  costa  llombardera,  situada  prop  de  Cala  Figuereta,  dins  es 
Bancassos, entre es Blanquer i es Rostet. És un pla d'unes 8 passes de llargària, prop de 
l'aigua, que permet la pesca amb un canyó curt. No se sap qui era el tal Pere Antoni.
 
Banc de na Fonda, es
Fonètica: «RÇB««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
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Longitud: 519
Situació: litoral

Pesquera de nit,  situada a la costa de s'Alqueria Blanca, entre na Fonda i  es 
Tendre de sa Teula. Es pesca des d'una mena de lloc rost.
 
Banc de na Fontanella, es
Fonètica: «RÇB«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral

Pesquera de la costa des Llombards, situada entre es Caló d'en Ferrà i es Caló de 
n'Adrover i entre es Davallador de na Fontanella i sa Punta des Secret. És un relleix de 
la roca d'unes 7 passes de llargària, situat a una altura d'uns 6 m sobre el nivell de la 
mar.
 
Banc de na Morga, es
Fonètica: «RÇB««È�RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Pesquera de nit, de la costa de s'Alqueria Blanca, situada dins es Caló des Llamp, 
entre sa Pesquera de na Morga i es Rost.  Vers la meitat  de la penya hi ha un replà 
encarat al  llevant,  d'uns 4 m de llargària  per uns 2 m d'amplària.  Per a l'origen del 
malnom, vegeu sa Pesquera de na Morga.

Banc des Al·lots, es
Fonètica: «RÇB««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa de s'Alqueria Blanca, situada dins es Caló des Llamp, entre 
sa Coveta Roja i sa Pesquera d'en Jaume Antoni. Es pesca a un metre sobre el nivell de 
la mar, des d'un pla d'unes 10 passes de llargària per unes 4 passes d'amplària màxima. 
Són desconegudes les circumstàncies de la creació de tal nom, però hom pot suposar 
que era el lloc de pesca de l'al·lotalla de la possessió de sa Punta.
 
Banc des Jai, es
Fonètica: «RÇB«ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
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Situació: litoral

Pesquera de la costa calongina, situada a sa Punta Grossa, entre es Banquet i es 
Racó de na Planes. Deu el nom a un escaló que està al peu d'un penyalet de 3 o 4 m 
d'altura i a uns 3 m sobre el nivell de la mar. Té set o vuit passes de llargària, per tres 
d'amplària. Hi ha tres o quatre cocons no gaire profunds. És nom antic i ja no se sap qui 
era la persona vella que el motivà.
 
Banc des Llaüt, es
Fonètica: «RÇB«´´«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa santanyinera, situada entre Cala Figuera i es Caló de ses 
Agulles, a sa Bagasseta, entre sa Punta de Llebeig i es Barret des Capellà. La penya fa 
una mena d'escaló inclinat, d'uns 8 m de llargària, per uns 4 m d'amplària. Es deu haver 
comparat la forma de la roca amb algun element de l'embarcació. El nom es repeteix en 
esCaló d'en Garrot.
 
Banc des Llaüt, es
Fonètica: «RÇB«´´«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat dins es Caló d'en Garrot, entre sa Cova 
Foradada i la platja. No és fàcil identificar la ubicació exacta del topònim, perquè es 
troben per  la  zona  molts  d'accidents  rocosos  en  forma de  banc.  Les  penyes baixen 
irregularment en rost cap a la mar. Entre sa Cova Foradada i es Banc des Llaüt hi ha, 
vora la costa, nombroses parelles d'estaques metàl·liques clavades en el fons rocós de la 
mar, sense que sàpiga quina era la seva missió.

El  topònim es  repeteix  entre  Cala  Figuera  i  Cala  Santanyí i  es  basa en una 
metàfora,  resultat  de  la  comparació  de  les  roques  amb  una  part  de  d'embarcació 
tradicional.
 
Banc des Racó de sa Selleta, es
Fonètica: «RÇB«Ç«D««È´««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 506
Situació: litoral

Pesquera de la  costa  llombardera,  situada entre es  Màrmols  i  es  Cap de ses 
Salines i entre sa Barraca de sa Selleta i sa Selleta. És un indret planer, elevat uns 3 m 
sobre el nivell de la mar, emplaçat dins una raconada que té tenassar, però desapareix en 
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aquest punt. A uns 35 m de la ribera hi ha les restes de dues barraques construïdes amb 
paret seca. Una és quadrangular, amb el portal girat a ponent i l'altra rectangular, molt 
destruïda per la mar, amb l'entrada oberta en un dels angles de mestral.
 
Banc Negre, es
Fonètica: «RBÈ«ÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral
 

Pesquera  de  nit,  del  litoral  de  s'Alqueria  Blanca,  situada  prop  des  Caló  des 
Llamp, entre sa Cova de na Silvestre i na Silvestre. Es tracta d'un relleix no ben pla, 
emplaçat  a  mitjan  penya, dins  una sinuositat  de la  costa.  El  nom és  motivat  per  la 
coloració de la roca.
 
Bancalet, es
Fonètica: «RB«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: litoral

Pesquera de la costa de ses Salines, situada prop de Cala Galiota, a sa Puntassa, 
entre sa Punta Alta i Cala Roqueta. La roca fa un relleix d'un metre quadrat, encarat a 
ponent. No gaire lluny, a la part de llevant hi ha una pedrera de marès. Aquest bancal i 
el següent, juntament amb el de Llucmajor (C. Aguiló, 1996: 75), resten paper al tipisme 
menorquí d’aquest genèric del litoral (A. Ordinas Garau, 2004: 318 i 326).
  
Bancalet, es
Fonètica: «RB«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 506
Situació: litoral

Pesquera de la  costa  llombardera,  situada entre es  Màrmols  i  es  Cap de ses 
Salines i entre es Còdol Negre i sa Pesquera des Pont. Es pesca des de l'altura d'una 
braça, sobre un relleix de la roca encarat a Cabrera.

CTM, p. 61; MGM, 44-8e.

Bancassos, es
Fonètica: «RB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral
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Tram de penyals de la costa llombardera, de més de 40 m d'altura, situat prop de 
Cala Figuereta, entre sa Cova des Sant i sa Cova de s'Escaleta des Moro. La motivació 
del topònim es troba en l'escalonament del penyalar, que tot i que no és de verticalitat 
absoluta, constitueix el punt de baixada més dificultosa de tota la costa accessible per 
terra de l'àmbit estudiat. V. M. Rosselló Verger classifica el topònim entre el grup dels 
illots, esculls i baixos, però en realitat no és altra cosa sinó un penyalar.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 61; MGM, 44-11b; VMaRV (1961-1962: 35).  
 
Bandera, na
Fonètica: «B«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny conradís amb arbres, de forma irregular, dividit en cinc tanques i situat 
entre sa Barraca d'en Carles i es Figueral d'en Carles. Possiblement el topònim és format 
sobre un malnom curiablanquer que retrobam a Santanyí.
 
Banquet, es
Fonètica: «RB«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Lloc de la costa santanyinera, situat a Cala Santanyí, entre sa Pesquera i sa Post, 
ara transformat per la indústria turística. Forma tot un pla amb el de sa Pesquera, quan 
abans  ambdós  indrets  estaven  separats.  Excavada  dins  la  roca,  hi  havia  una  pica 
quadrangular, potser permantenir el peix viu quan es pescava a tal punt.
 
Banquet, es
Fonètica: «RB«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Pesquera  de  la  costa  llombardera,  situada  a  s'Almunia,  entre  na  Garau  i  sa 
Pesquera d'en Soler. En realitat hi ha dos bancs. Si la mar «és prima» el pescador se 
situa al de baix, situat a un metre sobre la mar. En cas contrari pesca des de l'altre, situat 
a uns 3 m d'altura.
 
Banquet, es
Fonètica: «RB«È«
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Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 515
Situació: litoral

Pesquera de nit de la costa santanyinera, situada a Cala Figuera, entre n'Arades i 
sa Pedra. La roca fa diversos replans, un dels quals és a 0'50 m sobre l'aigua. Segons 
l'estat de la mar es pesca des d'una o altra altura. S'hi congria sabonera.
 
Banquet, es
Fonètica: «RB«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Calonge, situada a sa Punta Grossa, entre ses Roquetes i 
es Banc des Jai. És un replà d'uns quatre passes de llargària, per dues d'amplària, situat a 
uns 3 m sobre la mar. A sobre, hi ha un cocó.
 
Banquet, es
Fonètica: «RB«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517
Situació: litoral

Pesquera de la costa de s'Alqueria Blanca, situada vora sa Barca Trencada, entre 
sa Pesquera des Forat i sa Taula des Moros. És un escalonet petit, situat dins un raconet 
de penyes baixes. És nom de santanyiners.
 
Banquet, es
Fonètica: «RB«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada prop de Cala Santanyí, entre es Racó de 
sa Comuna i sa Pesquera de ses Llisses. Està situada a unes 8 passes del racó. Es pesca 
des d'un escaló d'unes 6 passes de llargària per una d'amplària, alçat 1'5 m sobre el nivell 
de la mar. Modernament, hi ha gent que li diu sa Pesquera d'en Franco.
 
Banquet de sa Punta Grossa, es
Fonètica: «RB«Ç«««Ç«ÈÄR�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
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Longitud: 516
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada entre es Caló des Sivinar i s'Estret des 
Temps i entre sa Punta Grossa i sa Punta Llarga. Està situat a uns 2 m sobre la mar i té 
unes 6 passes de llargària per 2 passes d'amplària.
 
Banquet de ses Tenasses Roges, es
Fonètica: «RB«Ç««««Ç«È�Z«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502
Situació: litoral

Pesquera de la costa de ses Salines, situada prop de Cala en Tugores, entre ses 
Tenases Roges i es Racó de s'Alga. El punt exacte de localització resulta difícil sense la 
presència in situ dels informants. Possiblement és a un redol on hi ha profunditat d'aigua 
i hom pesca a un metre sobre la superfície del mar.

Banussa, na
Fonètica: *«B«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Finca de santanyí, situada a Cas Malric, d'ubicació exacta desconeguda. Sembla 
que era prop de na Pere, la qual era de més bones condicions. És una feminització del 
cognom Banús.

1806. En anys successius a aquest, es plantà vinya a na Banussa. RRV (2000: 187).
1818, ne Banuse / ne Benusa / ne Banusa. Apeo de Garay (Santanyí).
1858, 27 de juliol, la tanqueta de ne banusa. PcCn. 
1861, Ne Banusa. PcP.
 
Banyador de ses Monges, es
Fonètica: «RB«ø«ÇDD««RÈ�Z«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Rentador de ses Monges, situat a la costa de ses 
Salines, entre es Port i Cala Galiota, dins es Racó de s'Olier, davant s'Escar de s'Olier.
 
Banyera de n'Ollers, sa
Fonètica: «B«ÇøR«D«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
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Latitud: 4356
Longitud: 517
Situació: litoral

Cocó de la costa curiablanquera, situat a sa Barca Trencada, entre sa Taula des 
Moros i la platja. De forma trilobul·lada, està a ran de mar i té unes 3 passes de llargària 
per una d'amplària i uns dos pams i mig de profunditat màxima. S'hi banyava un rector 
campaner, Mn. Bartomeu Ollers Fullana (1902-1951) que va estar a s'Alqueria Blanca 
vers 1931. Cf. el Toll de la Banyera, a Siurana de Prades (R. Amigó i Anglès, 1995: 
109).
 
Banyeretes, ses
Fonètica: «RB«øÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Petit  racó  del  litoral  de  Santanyí,  situat  a  Cala  Figuera,  dins  es  Caló  d'en 
Busques,  entre sa Cova d'en Manento i  sa Barraca de s'Apotecaria.  Nom posat  pels 
estiuejants que s'hi banyaven.

Barba de s’Amarador, sa
Fonètica: «ÇBRB«D«««R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: mar endins

Talassònim santanyiner, situat  a  la part  sud de la badia de Mondragó.  Corre 
paral·lela a la costa, a una distància mitjana d’uns 40 m.

Barba de sa Colònia, sa
Fonètica: «ÇBRB«D«««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: mar endins

Variant no cartografiada de sa Barba de sa Raconada, talassònim situat sobre la 
línia que uneix es Cap de ses Salines i es Cap Blanc. Les coordenades corresponen a les 
des Cap de ses Salines. 

Barba de sa Mitja Lluna, sa
Fonètica: «ÇBRB«D««ÇZ«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: ?
Longitud: ?
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Situació: mar endins

Talassònim no cartografiat de la costa curiablanquera, situat entre Portopetro i sa 
Barca Trencada, davant el lloc de sa Mitja Lluna, però no és possible precisar a quina 
distància. Cal treure es Putxos (Sant Salvador, Santueri, etc.) per davant sa Mitja Lluna, 
per  sobre  els  pins.  El  creixement  dels  arbres  impossibilita  ara  la  seva  localització. 
Segons  un  altre  informant,  una  de  les  senyes  consisteix  en  treure  el  campanar  de 
Santanyí pes Caló d’en Perdiu. 

Barba de sa Raconada, sa
Fonètica: «ÇBRB«D«««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: mar endins

Talassònim no cartografiat de la mar llombardera i salinera, coincident amb la 
línia que va des Cap de ses Salines fins en es Cap Blanc. També se’n diu sa Barba de sa 
Colònia. Les coordenades corresponen as Cap de ses Salines. 

Barba de ses Orelletes, sa
Fonètica: «ÇBRB«D««R«È9««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassónim no cartografiat de la mar llombardera, per causa de no conèixer-ne 
bé  la localització imprecisa, tot i que és segur que se situa entre es Bauç i es Cap de ses 
Salines. Una de les senyes per trobar-lo és una cova baixa de la zona des Buits. 

Barba de Solimina, sa
Fonètica: «ÇBRB«D«�È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516.5
Situació: mar endins

Talassònim santanyiner, situat davant Solimina, tal com ho indica el nom. Es 
localitza arrenglerant unes pedres del costat sud des Caló des Sivinar per sa Punta de sa 
Torre, de Portopetro.

Barba de Xaloc, sa
Fonètica: «ÇBRB«D«S«È�
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins
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Talassònim de la mar llombardera, no cartografiat, situat, en el seu punt inicial, a 
xaloc des Cap de ses Salines. Perlocalitzar-lo s'ha d'enfilar una casa de s'Almunia pel 
caire des Bauç fins a treure mig Campos (o sigui sa Colònia). Amb la mateixa senya 
continua cap a Cabrera. 
 
Barba des Cap de sa Paret, sa
Fonètica: «ÇBRB«D«Ç«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Variant no cartografiada de sa Barba des Penyalar, talassònim llombarder situat 
entre Cala Llombards i es Caló de n'Adrover i entre sa Punta de s'Albardà i sa Punta de 
na Fontanella. Pren el nom d'un topònim del litoral. 
 
Barba des Cap des Moro, sa
Fonètica: «ÇBRB«D«Ç«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516.5
Situació: mar endins

Talassònim lineal de la mar de Santanyí, situat davant la costa des Cap des Moro 
i de Mondragó. És una ratlla d'alguer (barba de fora), pesquera de palangre, de calamar i 
de xarxa. La senya és sa Torre d'en Beu per sa Punta des Niu de s'Àguila (també dita 
Santanyí entre els mariners, sobretot si són felanitxers). Segueix en línia recta fins que 
Consolació surt per sa Punta des Blanquer. Després gira cap a sa Barca Trencada.

Barba des Niu de s’Àguila, sa
Fonètica: «ÇBRB«D«Ç«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354
Longitud: 516.5
Situació: mar endins

Talassònim de  la  mar  santanyinera,  no  cartografiat,  situat  entre  es  Caló  des 
Sivinar i es Caló de ses Faves, davant es Niu de s’Àguila. Es localiltza posant en línia 
ses Orelletes i es Caló d’en Ferrà. 

Barba des Penyalar, sa
Fonètica: «ÇBRB«D««ø«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins
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Talassònim de la mar llombardera, no cartografiat, situat davant es Penyalar de 
So n'Amer, potser a menys de mitja  milla  davant es Caló d'en Ferrà.  És una franja 
d'alguer. Perlocalitzar-la s'enfila un depòsit metàl·lic de sa Talaia Vella per una cova de 
sa Bagasseta. Corre paral·lela a la costa i en arribar al través des Caló d'en Ferrà tomba 
cap a s'Era de sa Roca i acaba fent vairats a 50 m de les penyes. Hi ha unes 17 o 18 
braces d'aigua. També es diu sa Barba des Cap de sa Paret. 

Barba des Sivinar, sa
Fonètica: «ÇBRB«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354
Longitud: 516.5
Situació: mar endins

Talassònim santanyiner, situat davant es Caló des Sivinar, tal com ho indica el 
nom. Es troba posant en línia sa Cova des Picòs per la punta sud des Caló des Sivinar.
 
Barbera, na
Fonètica: «B«RÈBR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502
Situació: litoral

Pesquera de la costa salinera, situada prop de Cala en Tugores, entre sa Tenassa 
de na Barbera i ses Roques de Ponent. Per efecte de l'erosió marina, és tot un malpaís de 
puntes i cocons, sobre el qual és difícil transitar. La penya té un metre d'altura i al costat 
mateix de la mar hi ha un cocó d'uns 2 m de diàmetre, perfectament circular. Té uns 0'40 
m de profunditat, però està obert per un costat.

El topònim pot correspondre a la feminització del cognom Barber (cf. es Cocó 
Barber, a la costa calongina).

CTM, p. 64; MGM, 44-4b.
 
Barberanes, ses
Fonètica: «RB«RB«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Sementer de forma irregular, sense arbres, situat a ses Salines, dins sa Vall, entre 
sa Tanca Gran i es Tamarells. Té quasi 900 m de llarg, per 300 m d'amplària mitjana. 

En un document del segle XV, es troba sota el nom de  la tanca d'en Barbarà 
(vegeu l’entrada corresponent). El cognom Barberà també apareix en un paper de 1520, 
27 de novembre, portat per un Silvestre Barbarà. RRV (2000: 103).
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Barca, na
Fonètica: «ÈBR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma trapezial,  situat  a Santanyí, entre es 
Baladrar i sa Tanca d'en Colovet. Està integrat per unes cinc parcel·les petites i alguns 
corrals. És nom d'explicació desconeguda, relacionat semànticament amb el nom d'un 
lloc veí dit  es Bateu. Com a hipòtesi  podríem pensar en la possibilitat  que fos nom 
vinculat a una pretèrita forma de la finca, ja que, si a tot el terreny designat així  hi 
afegim el des Bateu i les quatre partides veïnes de s'Era de Can Beu, s'Era de Can Pipes 
i s'Era de Can Neo i es Quartó, l'espai resultant té un increïble aspecte de coca medieval, 
de  la  qual  es  Quartó  seria  la  proa.  Si  totes  aquestes  finques  procedeixen  de 
l’esquarterament d’una unitat  primitiva  (és possible  que fos un terreny comunal) no 
seria estrany que la forma de nau hagués estat advertida fins i tot des d’una perspectiva 
horitzontal. Les coques medievals eren els prototipus dels anomenats vaixells rodons o 
naus  rodones  (VMaRV,  2006:  299-303).  Precisament  un  document  els  cita 
conjuntament amb els  bateus,  que sembla que eren barques menors que servien per 
portar la gent a terra (vegeu es Bateu).

Vegeu el cançoner.

1818, na Barca. Apeo de Garay (Santanyí).

Barca Trencada, sa
Fonètica: «ÇBR«R«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517
Situació: litoral

Caló de la costa curiablanquera, situat entre Portopetro i es Caló des Borgit. Té 
uns 160 m de llargària per uns 50 m d'amplària mitjana. Al fons té una petita platja 
d'arena fina, amb alguns còdols, de no més de 30 passes d'amplària, però cal fer constar 
que fou engrandida artificialment en urbanitzar-la. Les riberes són baixes i voltades de 
pinar. A dins, a la part de ponent, hi ha un petit caló.

No es coneixen les circumstàncies històriques que motivaren tal nom, però és 
lògic pensar que es tracta d'un naufragi força antic. L'adjectiu  trencada, avui inusual 
aplicat a una embarcació, és freqüent en època medieval. El 22 de març de 1385 es diu 
que  «per fortuna de mar, és estada periclitada e trencada una nau» i el 7 de juliol del 
mateix  any es  diu  que «la nau dels  genovezes  que  aquest  ayn assí  és  trencada per 
fortuna» (RRV, 1985: 242-243).

CTM, p. 64; MGM, 43-8d; VMaRV (1961-1962: 41).

1784,  Barca  trencada.  Mapa  d’Antonio  Despuig  y Dameto.  Palma.  Aquest  mapa  situa  el  caló  vora 
Portopetro i no vora Mondragó.
1818, la Barca trencada / Barca trancada. Apeo de Garay (Santanyí).
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1884, Caló der Barca Trencada. L. Salvator (1884: 755).
1903, Barca Trencada. PcR.
 
Barcelona, na
Fonètica: «B«R«È«, «B««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, integrat per quinze tanques i 
situat entre na Bassola, na Vella i ses Rotes d'en Clar. Una sola vegada ha aparegut una 
variant deformada, na Bacelona, que sorgeix per la tendència assimilatòria de l'aplec 
[-rs-] > [-ss-]; cf. corsari, ant. cossari.

És possible que el document de 3 de setembre de 1763, referent a Son Rossell, 
sobre un plet entre Mateu Burguera i Joana Aina Barceló, per una quarterada en aquella 
possessió,  faci  referència  a  na  Barcelona,  que duria  el  nom de  la  propietària.  Si  la 
consideració fos encertada, na Barcelona seria part de Son Rossell. RRV (2000: 171). 

1818, ne Barselone / ne Barcelona. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Barco Esfondrat, es
Fonètica: «RÇBRÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat prop de Cala en Tugores, entre ses Roques de 
Ponent i ses Puntes Altes. Hi ha una raconada d'uns 15 m de llargària, per uns 8 m 
d'amplària. Les penyes, molt punxagudes, s'alcen uns 2 m sobre l'aigua. Al fons del racó, 
la mar ha excavat una mica de cova. 

Sembla clar que el nom ha de venir d'algun naufragi modern, però un rastreig pel 
fons, que és totalment rocós, no va donar cap resultat positiu.

CTM, p. 64; MGM, 44-4b; VMaRV (1961-1962: 41).
 
Barona, na
Fonètica: *«B«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Lloc de situació desconeguda. Podria ser per ses Salines, on hi ha el topònim 
Son Baró. Deu ser una feminització del cognom Baró.

1771, ne Barona. APS.

151



1818, ne Barona / ne Berona. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Baronada, na
Fonètica: *«B«RÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'una  finca  no  localitzada.  Era  de  Bartomeu  Danús. 
Dissimilació de la feminització del cognom Boronat.

1818, na Baronada. Apeo de Garay (Santanyí).

Barons, es
Fonètica: «RB«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanca de conreu,  de forma romboïdal,  amb arbres,  situada en es Llombards, 
entre ses Velles i ses Tanques d'en Llucia. Baró és malnom propi de ses Salines.
 
Barquerades, ses
Fonètica: «RB«RÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, d'uns 250 m per 165 m, situat 
a s'Alqueria Blanca, entre es Pou del Rei i sa Font de Ca na Molla. Em deman si pot ser 
el participi del verb barquerar, del qual el DCVB, s. v., dóna la definició de «concedir a 
un missatge o a una altra persona, de les que intervenen en una possessió, cert nombre 
de caps de bestiar perquè pasturin amb el ramat de l’amo i sien propietat del missatge o 
d’aquella  persona  a  qui  es  fa  la  concessió».  És  més  probable,  però,  que  tengui  un 
significat afí al de barquera. Vegeu el lloc següent.

1818, las Barceradas. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Barqueres, ses
Fonètica: «RB«RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 508.5
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, en forma de pentàgon irregular, compost per una 
quinzena, o més, tanques, situat en esLlombards, entre es Corralassos i es Pouàs.

El  DCVB dóna aquesta  definició  del  mot  barquera a  Mallorca i  a  Menorca: 
«Quantitat en espècie (gra, fruits, bestiar, etc.) que es dóna a un missatge, pastor o altra 
persona que intervé en el maneig d'una possessió, a part de la corresponent soldada o 
benefici  en  moneda».  Mot  d'origen  cèltic,  segons  J.  Coromines  (DECat.  s.  v.),  < 
*VERKARIA 'conreu o camp reservat per a algú'. N’hi ha testimonis en llatí a partir de 
1054, segons M. Bassols de Climent, J. Bartardas Parera et al. (1986: 237-238).

Vegeu el cançoner.

1815, Ses Barqueras. PcCl.
1815, «las Barqueras en los Llombards, juntament en lo enpriu corresponent a la Garriga». PcCl.
1818, las Barqueras. Apeo de Garay (Santanyí).
1831, «las Barqueras, tinguda en Alou de Barart..., afronta ab terres dites ne Serral». PcCl.
 
Barques, ses
Fonètica: «RBRÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Platja de la costa salinera, situada a sa Colònia, entre ses Roques des Turó i es 
Port. Ara té unes 200 passes de llargària i està totalment desnaturalitzada i voltada d'un 
passeig de ciment. Deu el nom al fet que antigament, abans de la construcció del port, 
les embarcacions es deixaven en roda en aquest indret i calia banyar-se per arribar-hi. 
En fer mal temps a la mar, les treien damunt la platja.
 
Barra, sa
Fonètica: «ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassònim situat al llarg de tot el llevant del terme de Santanyí i dels altres 
termes  del  llevant  de  l'illa.  Correspon  al  caire  de  la  plataforma  que  després  cau 
bruscament cap a sa Fonera. Constitueix el límit natural de la pesca d'arrossegament. En 
el terme de Santanyí, es troba a la distància aproximada d'uns 10 km i va fent petites 
articulacions, sense fugir excessivament d'una línia imaginària més o menys paral·lela al 
litoral. En córrer més cap al nord, es va allunyant paulatinament de la costa. 

Barraca, sa
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior
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Tanqueta de forma romboïdal amb pocs arbres, entre Ca l'Amo en Joan Cordella 
i sa Pleta. Té un corralet de figueres de moro.
 
Barraca, sa
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre na Mianda i es Serral. Es troba dividit en quatre tanques i dos corrals de pleta.
 
Barraca, sa
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de forma irregular, amb conradís i pleta, situat a s'Alqueria Blanca, dins 
es Comellars, vora les cases de Son Cabrer.
 
Barraca, sa
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511
Situació: interior

Tanques de conreu amb arbres, situades a Santanyí, vers es Campàs, entre es 
Torrent d'en Verger i es Figueralet.
 
Barraca, sa
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Calonge, dins Cas 
Vedells, vora sa Tanca Gran. 

1864, la Barraca o la Tanca Gran. PcGV. Vegeu sa Tanca Gran. 
 
Barraca, sa
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Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny conradís amb arbres, format per tres o quatre tanques, situades entre es 
Torrent de na Romeguera i Son Prim.
 
Barraca, sa
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu, parcialment poblat d'arbres i format per unes tres o quatre 
tanques, algunes de les quals estan dedicades a hort. Està situat entre na Batiada i sa 
Bassa Inquarta.

Barraca amb Dos Curuculls, sa
Fonètica: ««Ç«ÇRÈ´
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 501.5
Situació: interior

Edificació de ses Salines, situada a sa Vall, dins es Pi des Corb. És una barraca 
de paret seca, de planta rectangular, de 7'50 m per 5 m, amb 1'70 m d'altura, sense 
comptar la cobertura de falsa volta. El portal, de 0'70 m d'amplària per 1'60 m d'altària, 
s'obre en el costat més llarg i s'orienta cap a xaloc. L'interior es dividit en dues estances 
per  un  mur  transversal.  La  de  la  dreta,  en  bon  estat  i  amb  la  cobertura  cònica 
conservada,  estava  destinada  als  animals  i  té  una  menjadora  de  pedra  amb  tres 
fermadores.  La de  l'esquerra,  totalment  enrunada,  era  la  part  d'habitatge humà.  S'hi 
veuen encara dos armariets i el lloc per fer foc i cuinar. 
 
Barraca amb Dos Curuculls, sa
Fonètica: ««Ç«ÇRÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 506
Situació: interior

Barraca de roter, situada en es Llombards, dins sa Vallet i dins es Matar Petit. 
Com el seu nom indica, té la particularitat de tenir dues falses voltes, que corresponen a 
les cobertures dels dos compartiments interiors amb què està dividida.

CTM, sa Barraca des Curuculls, p. 65; MGM, id., 44-9b.
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Barraca Blanca, sa
Fonètica: ««Ç«ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 519.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, situat a Calonge, a l'entrada actual de Cala d'Or, 
entre es Garballó, sa Punta Grossa i na Puig. La construcció que en generà el nom, 
aixecada ran del camí, ja no existeix. El lloc és totalment urbanitzat.
 
Barraca Cremada, sa
Fonètica: ««Ç«R«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Sementer  molt  gran,  sense  arbres,  de  forma irregular,  amb garriga  marginal, 
situat vora Portopetro, dins sa Punta, entre ses Roquisses i es Sementer de sa Mosquera. 
Té unes mesures màximes de 600 m per 500 m. La construcció que motivà el nom fa 
molt que no existeix. Era una barraca de curucull que estava dins Lo d'en Blai Blai, vora 
sa  Barraca  des  Cocó.  Es  desconeix  la  circumstància  històrica  que  donà  origen  al 
determinant.  Tota  aquesta  zona  pateix  una  intensa  pressió  urbanística,  deguda  a 
l'expansió de Cala d'Or. Ara és en procés d'edificació.

Barraca d'en Baltasar Racó, sa
Fonètica: ««Ç«D«««Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar d'en Racó, situat a la costa de Santanyí, a 
Cala Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre s'Escar de Can Xomeu i s'Escar d'en Rita.
 
Barraca d'en Balutxo, sa
Fonètica: ««Ç«D««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 512
Situació: interior

Barraca i tanca llarga de forma trapezoïdal, amb arbres, situada dins es Camp 
Forà, vora es Camí de sa Caseta.
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Barraca d'en Benet Simonet, sa
Fonètica: ««Ç«D««Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Edificació de roter, situada a sa Vallet, dins es Pla d'en Castell Nou.
 
Barraca d'en Bernat Banyeta, sa
Fonètica: ««Ç«D««Ç«Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar d'en Bernat Banyeta, desaparegut, situat a la 
costa  de  Santanyí,  a  Cala  Figuera,  dins  es  Caló  d'en  Busques,  entre  s'Escar  de  Ca 
n'Esterelles i s'Escar des Metge Manresa. 
 
Barraca d'en Bevarró, sa
Fonètica: ««Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515
Situació: interior

Edifici i terreny de forma irregular, compost per dues tanques de conreu sense 
arbres,  un  corral  i  una  marina,  situat  a  s'Estret  des  Temps,  entre  na  Pellissera  i  sa 
Barraca d'en Mojarala. També es coneix sota els noms de Can Bevarró i sa Barraca de 
s'Escaravat.
 
Barraca d'en Biel Garriguer, sa
Fonètica: ««Ç«D«EÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Edificació situada a So n'Amer, dins una tanca rectangular amb pocs arbres, vora 
es Camí de ses Rotes de Mar.
 
Barraca d'en Blai Sabater, sa
Fonètica: ««Ç«D«Ç«B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
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Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar d'en Blai Sabater, situat a Cala Figuera, dins 
es Caló d'en Busques, entre s'Escar de l'Amo en Miquel de sa Plaça i s'Escar d'en Xalau. 
 
Barraca d'en Bóta, sa
Fonètica: ««Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Barraca del litoral de s'Alqueria Blanca, situada a Cala Llonga, entre es Caló de 
ses Gambes i sa Barraca de sa Punta. Té una sola planta amb des fienstres d'arc de mig 
punt encarades a la mar.
 
Barraca d'en Busques, sa
Fonètica: ««Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Construcció del litoral  santanyiner, situada a Cala Figuera,  dins es Caló d'en 
Busques, entre sa Barraca d'en Tòfol Marc Tiu i l'extrem intern del caló. És una vivenda 
d'una sola planta, emblanquinada, amb un portal i dues finestres. No té escar.
 
Barraca d'en Caminer, sa
Fonètica: ««Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Nom d’una edificació i  un terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, 
situats a s'Alqueria Blanca, entre na Martina i na Bielona.
 
Barraca d'en Campos, sa
Fonètica: ««Ç«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 499.5
Situació: interior

Construcció  salinera,  desapareguda  fa  més  de  cinquanta  anys,  situada  a  sa 
Colònia, en algun lloc difícil de precisar, dins es Pla d'en Campos, entre sa Síquia des 
Estanys i es Pou d'en Verdera. Estava tapada de mitjans i de terra. Per a l'antropònim, 
vegeu es Pla d'en Campos. 
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Barraca d'en Capità, sa
Fonètica: ««Ç«D««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 501
Situació: interior

Edificació situada a ses Salines, dins ses Colònies, damunt es Turó d'en Capità.
 
Barraca d'en Carles, sa
Fonètica: ««Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 516
Situació: interior

Topònim dispers aplicat, per una banda, a un terreny dividit en tres tanques de 
conreu amb arbres, de forma irregular, situat entre na Bandera i es Cocó de sa Mola i, 
per l'altra, a una tanca situada entre Son Setrill i es Torrent d'en Sard.
 
Barraca d'en Cenrí, sa
Fonètica: ««Ç«D««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505
Situació: interior

Conjunt de quatre tanques de conreu, amb pocs arbres, situat a Cas Perets, entre 
Lo d'en Torrelles i Lo d'en Pascolí.
 
Barraca d'en Coloma, sa
Fonètica: ««Ç«D«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515.5
Situació: interior

Edificació situada a s'Estret des Temps, dins Lo d'en Coloma.
 
Barraca d'en Comte, sa
Fonètica: ««Ç«D«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral
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Edificació desapareguda del litoral curiablanquer, situada a Portopetro, dins es 
Caló des Moix, entre una barraqueta baixa i Can Sidoro. Tenia dues plantes, cobertes a 
dos aiguavessos. La planta superior tenia una finestra oberta cap a la mar.
 
Barraca d'en Damià Llis, sa
Fonètica: ««Ç«D««È´
Terme: ses Salines
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4354
Longitud: 506.5
Situació: interior

Barraca situada a ses Salines, dins na Faró Nova, vora sa Rota de sa Cova.
 
Barraca d'en Dequatres, sa
Fonètica: ««Ç«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508.5
Situació: interior

Edificació situada en es Llombards, vora es Camí de Son Salom, dins terres de 
na Pou.
 
Barraca d'en Dequatres, sa
Fonètica: ««Ç«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 515
Situació: interior

Construcció rural, situada dins n'Amera, vora s'Amarador.
 
Barraca d'en Figa, sa
Fonètica: ««Ç«D«MÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4359.5
Longitud: 504
Situació: interior

Construcció situada a sa Vallet, dins n'Escolana, vora la partió de na Burgues. El 
personatge que hi deixà el nom, segons un informant, era un campaner viudo, un tal 
Guillem Obrador, que tenia set o vuit al·lots.
 
Barraca d'en Galerí, sa
Fonètica: ««Ç«D«ï««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346.5
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Longitud: 505
Situació: interior

Barraca ruïnosa, situada a sa Vallet, dins na Gosta, a uns 400 m al nord-oest des 
Pou Salat.
 
Barraca d'en Garrot, sa
Fonètica: ««Ç«D«ï«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 516
Situació: interior

Edificació i terreny de forma irregular, situats a s'Alqueria Blanca, entre s'Estret i 
es Torrent des Jai. El terreny està dividit en tres tanques conradisses i un pinar.
 
Barraca d'en Gerrer, sa
Fonètica: ««Ç«D«Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  Can  Gerrer,  edificació  desapareguda  de  la  costa 
curiablanquera, situada a Portopetro, dins es Caló des Moix, vora s'Hotel Mosca.
 
Barraca d'en Goiet, sa
Fonètica: ««Ç«D«NÈ9«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 506
Situació: interior

Barraca de roter, situada en es Llombards, dins sa Vallet i dins es Matar Petit. És 
una construcció de pedra en sec, dividida en tres estances, orientades cap a xaloc. La 
coberta és  a  base  de tions  de pi  i  de savina,  lloses,  alga i  terra.  Per  mor d'aquesta 
estructura plural en tres cambres, també en diuen ses Barraques d'en Goiet. Conten que 
el roter que les habitava era un curiablanquer que intentà fer un avió. El construí i en el 
primer intent de vol aterrà dins el femer de casa seva.

CTM, p. 65; MGM, Barraca d'en Goiet, 44-9c.
 
Barraca d'en Jaume Llesco, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇZ«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral
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Variant no cartografiada de s'Escar des Patró Llesco, situat a Cala Figuera, dins 
es Caló d'en Busques, entre sa Barraca d'en Pere Rado i sa Barraca d'en Tòfol Marc Tiu.
 
Barraca d'en Jaume Salom, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇZ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Construcció del litoral santanyiner amb escar, situada a Cala Llombards, a ses 
Barraques, entre sa Barraca des Metge Llaneres i sa Barraca d'en Pep Costa. Té parets de 
pedra i una cobertura de mala qualitat.
 
Barraca d'en Joan Sales, sa
Fonètica: ««Ç«D«ZÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Construcció del litoral  santanyiner, situada a Cala Figuera,  dins es Caló d'en 
Busques, entre sa Barraca d'en Pere Mas i sa Barraca de n'Andreu des Molí. Té l'entrada 
rectangular. A dalt, hi ha una terrassa amb un brendolat mostrejat.
 
Barraca d'en Joan Vindango, sa
Fonètica: ««Ç«D«ZÇMÈN
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma trapezial, situat entre es Racó de 
n'Aulet i ses Dispenses.
 
Barraca d'en Llasses, sa
Fonètica: ««Ç«D«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  del  nom de  Can  Llasses,  caseta  de  guàrdia  secreta 
situada en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, al lloc dit ses Rotes Noves, vora la 
costa des Màrmols.
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Barraca d'en Llorenç Pulla, sa
Fonètica: ««Ç«D«´REÈ´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  del  nom de  sa  Barraca  d'en  Pulla,  situada  entre  sa 
Barraca d'en Vives i s'Antigor.
 
Barraca d'en Malsà, sa
Fonètica: ««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Construcció rural de Santanyí, situada vers es Campàs, entre ses Rotes de Can 
Blai Blai i es Torrent d'en Feo Gran. És una petita construcció de pedra, amb portal 
quadrat. Al costat s'hi féu obra nova. Hi ha un forn de coure pa i, vora el camí, una 
cisterna. Modernament se'n diu sa Barraca d'en Nofre Rita.
 
Barraca d'en Manresa, sa
Fonètica: ««Ç«D««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 513.5
Situació: interior

Edificació situada dins na Turca, prop del lloc dit na Marca. També és coneguda 
sota el nom de Can Manresa.
 
Barraca d'en Marranxa, sa
Fonètica: ««Ç«D««ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Edificació del litoral curiablanquer, avui desapareguda, que estava a Portopetro, 
entre es Llovar i sa Cova de s'Alga. Encara n'és visible l'escar. Al costat, feren un niu de 
metralladora. Els Marranxes, juntament amb els Martines, eren els únics pescadors que 
hi havia a Portopetro en temps antic. També se'n diu sa Barraca des Patró Marranxa.
 
Barraca d'en Marranxa, sa
Fonètica: ««Ç«D««ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
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Latitud: 4357.5
Longitud: 511
Situació: interior

Caseta situada dins es Camp d'en Bover, no gaire lluny de sa Tanca des Mestre.
 
Barraca d'en Miquel Capblanc, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇEÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Construcció del litoral de Santanyí amb escar, situada a Cala Llombards, a ses 
Barraques. És la més occidental. No té caràcter antic i a dalt té una vivenda amb balcó.
 
Barraca d'en Miquel Colau, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇEÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: interior

Edificació i terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situats a s'Alqueria 
Blanca, entre na Bielona i es Caló des Borgit.
 
Barraca d'en Miquel de ses Roques, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇE««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Construcció del litoral santanyiner, amb escar, situada a Cala Llombards, a ses 
Barraques,  entre  sa  Barraca  d'en  Pep  Costa  i  sa  Barraca  d'en  Toni  Capblanc.  És 
parcialment picada dins la roca i conserva part de l'antiga volta de marès.
 
Barraca d'en Miquel Vetla, sa
Fonètica: ««Ç«D«EÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Construcció del litoral santanyiner amb escar, situada a Cala Llombards, a ses 
Barraques, entre sa Pesquera des Manescal i sa Barraca d'en Xalau. És de pedra i sembla 
força antiga, tot  i  que està  parcialment  renovada.  L'entrada és un arc  de marès i  la 
cobertura és de volta. Vora la mar hi ha un norai antic, excavat a la roca.
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Barraca d'en Miqueló, sa
Fonètica: ««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 516.5
Situació: interior

Edificació i terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situats a s'Alqueria 
Blanca, entre es Torrent des Jai i na Martina.
 
Barraca d'en Miquerillo, sa
Fonètica: ««Ç«D««ÈR´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma quasi rectangular, situat entre es 
Campàs d'en Perico i sa Barraca d'en Pubil. El malnom Miquerillo és una dissimilació 
de Miquelillo.
 
Barraca d'en Mojarala, sa
Fonètica: ««Ç«D«Z«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515
Situació: interior

Edifici i terreny de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, dividit en tres 
tanques, situat a s'Estret des Temps, entre sa Barraca d'en Bevarró i es Temps de sa 
Vinya. Mojarala és una feminització amb metàtesi de majoral.
 
Barraca d'en Moló, sa
Fonètica: ««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, dividit  en dues tanques, 
situades vora Son Morlà, en esCaló des Macs, entre Lo de sa Fornera i es Galiner d'en 
Cenrí.

Barraca d'en Nofre, sa
Fonètica: ««Ç«D«È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
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Latitud: 4357
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins sa Tanca Gran, prop de na Portopetra.

Barraca d'en Nofre Rita, sa
Fonètica: ««Ç«D«Ç�R«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Barraca d'en Malsà, situada a Santanyí, vers es 
Campàs, entre ses Rotes de Can Blai Blai i es Torrent d'en Feo Gran.
 
Barraca d'en Palles, sa
Fonètica: ««Ç«D«È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Edificació i terrenys de conreu i pletes, ara mig urbanitzats, situats en esCap des 
Moro, entre na Fustera i na Xomeu.

Conten la rondalla que els moros anaren a aquesta barraca perdur-se'n l'amo, 
però ell els oferí llet. Quan fou bullenta els ho tirà per la cara i així pogué fugir-ne.
 
Barraca d'en Paraire, sa
Fonètica: ««Ç«D««ÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Construcció de la costa de Calonge, situada a Cala Llonga, entre sa Barraca de 
Son Reus i sa Barraca d'en Tòfol Roca. Té dos pisos a damunt amb sengles finestres. El 
de dalt de tot és de marès. La resta està eixalbada de calç i grava que ha agafat un color 
de canyella. Si la mar va plena, entra dins la barraca. Al costat té una casa de dos cossos, 
emblanquinada, de la qual no conec la denominació.
 
Barraca d'en Parra, sa
Fonètica: ««Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517
Situació: interior
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Variant  no  cartografiada  de  sa  Barraca  des  Coix  Parra,  situada  a  s'Alqueria 
Blanca, dins na Martina, entre na Portopetra i na Rabina.
 
Barraca d'en Patró, sa
Fonètica: ««Ç«D««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma rectangular,  dividit  en tres  tanques, 
situat en esCaló des Macs, vora ses Rotes de Mar, de Son Morlà.

Barraca d'en Pau, sa
Fonètica: ««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: interior

Edifici situat prop de Portopetro, entre es Pi de sa Creu i les penyes del litoral. 
També en diuen sa Barraca de Mestre Pau.

Barraca d'en Pau Porcella, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇRÈ´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Vivenda  de  roter  en  ruïnes,  situada  en  es  Rafal  des  Porcs,  dins  sa  Mesa. 
L'informant sempre l'ha vista esbucada i no serva recordança de qui en pugui haver estat 
l'usufructuari. A uns 125 m al sud hi ha un cocó sobre una roca, però no té nom conegut.
 
Barraca d'en Paulo, sa
Fonètica: ««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515.5
Situació: interior

Edificació situada en es Cap des Moro, entre es Sivinar i Lo d'en Coloma, dins 
un terreny inculte, avui urbanitzat.
 
Barraca d'en Pep Costa, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇEÈ�«
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Edificació de la costa de Santanyí amb escar, situada a Cala Llombards, a ses 
Barraques, entre sa Barraca d'en Jaume Salom i sa Barraca d'en Miquel de ses Roques. 
Sembla moderna, amb la façana referida i dues finestres a dalt.
 
Barraca d'en Pere Calent, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇR««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Edificació situada dins s'Eriçó, vora la partió toponímica de ses Mires.
 
Barraca d'en Pere Gran, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇR«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca  romboïdal  amb  arbres,  situada  vora  la  carretera  de  Felanitx,  dins  sa 
Barrera Vella. El malnom és propi de Cas Concos. No s'hi veu cap barraca.
 
Barraca d'en Pere Mas, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Construcció del litoral  de Santanyí, situada a Cala Figuera, dins es Caló d'en 
Busques, entre sa Barraca de Can Ferrereta i sa Barraca d'en Joan Sales. És força antiga, 
però està renovada. També en diuen sa Barraca de Can Mas.
 
Barraca d'en Pere Rado, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇR«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral
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Construcció del litoral de Cala Figuera, situada en es Caló d'en Busques, entre sa 
Barraca des Trapassers i s'Escar des Patró Llesco. És moderna, amb dues plantes a dalt, 
cadascuna amb el seu balcó.
 
Barraca d'en Perico Pomar, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Construcció amb escar, del litoral santanyiner, situada a Cala Figuera, dins es 
Caló d'en Busques, entre els varadors de l'extrem del caló i es Caló des Oms. L'edifici, 
totalment  renovat,  té  vivenda a  dalt.  A la  família  dels  Pomar  i  a  una  altra  família 
santanyinera tenim el prenom  Perico, i no Pere. No seria estrany que fossin casos de 
supervivència del nom antic Pericó, amb l'accent desplaçat. Que quedi anotat només 
com a hipòtesi.

Barraca d'en Portell, sa
Fonètica: ««Ç«D«RÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 516
Situació: interior

Edifici i terreny de forma irregular, amb conradissos i pletes, situats a Santanyí, 
en es Cap des Moro, entre es Torrent de Solimina i sa Barraca Vella.

Barraca d'en Pubil, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, situat vers es Campàs, entre sa Barraca d'en 
Miquerillo i sa Tanqueta.
 
Barraca d'en Pulla, sa
Fonètica: ««Ç«D«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

169



Barraca i terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, entre sa Barraca d'en 
Vives i s'Antigor. També en diuen sa Barraca d'en Llorenç Pulla i, modernament, Son 
Tranquil.
 
Barraca d'en Racó, sa
Fonètica: ««Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 514
Situació: interior

Edificació situada a  sa Bassa Serra,  prop de sa  Barraca d'en Pere Calent,  de 
s'Eriçó.
 
Barraca d'en Rafeló, sa
Fonètica: ««Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515
Situació: interior

Edificació situada a s'Estret des Temps, dins els terrenys de Son Rafeló. Hom diu 
que deu el nom a un tal Rafel Verger. Pel que diu la cançó, devia ser un personatge 
aficionat a la música i a la cetreria: «Amb so bombo i es platins / i es picarol des falcó, / 
saps què va fer en Rafeló?, / set-cents duros per endins».

Barraca d'en Ramella, sa
Fonètica: ««Ç«D««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515
Situació: interior

Edificació i terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, format per dues 
tanques i un mitjà on hi ha basses i cocons. Està situat a s'Estret des Temps, entre sa 
Quintana  d'en  Rafeló  i  sa  Barraca  d'en  Bevarró.  Ramella és  malnom  de  s'Alqueria 
Blanca, on també hi ha el topònim na Ramella.
 
Barraca d'en Ravenet, sa
Fonètica: ««Ç«D«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 508.5
Situació: interior

Dins es Burcanys, Son Danús Nou. També se'n diu sa Barraca des Buscanys i sa 
Caseta d'en Ravenet. Aquest malnom és propi de Cas Concos.
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Barraca d'en Rita, sa
Fonètica: ««Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar d'en Rita, situat al litoral de Santanyí, a Cala 
Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre s'Escar d'en Racó i sa Barraca de Mestre Lluc 
Fariner. 

Barraca d'en Roig, sa
Fonètica: ««Ç«D«È�S
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar d'en Roig, situat a la costa de Santanyí, a 
Cala Figuera,  en esCaló d'en Busques,  entre sa Barraca de Mestre Lluc Fariner i  sa 
Barraca des Trapassers.
 
Barraca d'en Roig Minso, sa
Fonètica: ««Ç«D«�È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior

Construcció situada en es  Pujol,  vora es  Pou Vell  i  vora sa  Vinya de l'amo 
Antoni Ramon. També es coneix sota el nom de Can Roig Minso.
 
Barraca d'en Rovellat, sa
Fonètica: ««Ç«D««È9
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 509
Situació: interior

Barraca esfondrada, situada a Santanyí, dins es Camp d'en Torrella, vora s'Hort 
d'en Bennàsser.
 
Barraca d'en Salom, sa
Fonètica: ««Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
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Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, situat a Santanyí, vora Son 
Morlà, entre es Torrent d'en Beu i Lo de sa Fornera.
 
Barraca d'en Sanç, sa
Fonètica: ««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Edificació de roter, des Llombards, situada a sa Vallet, dins es Pla d'en Castell 
Nou.
 
Barraca d'en Sanç, sa
Fonètica: ««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 510
Situació: interior

Construcció llombardera, situada a So n'Amer, vora sa Tanca d'en Roig i vora 
ses Velles.
 
Barraca d'en Sard, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Construcció curiablanquera, situada dins una petita pleta, entre ses Mates Negres 
i sa Rota de ses Guixes.
 
Barraca d'en Sebastià Feo, sa
Fonètica: ««Ç«D««B«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Edificació amb escar, de la costa santanyinera, situada a Cala Llombards, a ses 
Barraques, entre sa Barraca d'en Xalau i sa Barraca des Metge Llaneres. Mig picada dins 
la roca, sembla força antiga.
 
Barraca d'en Serraller, sa
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Fonètica: ««Ç«D«««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de Ca na Vell, casa i terres santanyineres, situades en 
esCap des Moro, entre sa Tanca des Mojaral, Lo d'en Moreta i sa Vinya.

CTM, p. 356, Cas Serraller; MGM, íd., 43-6d.

Barraca d'en Sidoro, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÈDR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Variant no cartografiada de Can Sidoro,  construcció del litoral  curiablanquer, 
situada  a  Portopetro,  en  esCaló  des  Moix,  entre  sa  Barraca  d'en  Comte  i  un  altra 
barraqueta de nom desconegut.
 
Barraca d'en Tià Mas, sa
Fonètica: ««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  s'Escar  d'en  Sebastià  Mas,  situat  a  la  costa  de 
Santanyí, a Cala Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre s'Escar d'en Toni Soler i 
s'Escar de l'Amo en Miquel de sa Plaça.
 
Barraca d'en Tòfol Marc Tiu, sa
Fonètica: ««Ç«D«Ç�RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Contstrucció del litoral de Santanyí, situada a Cala Figuera, dins es Caló d'en 
Busques, al peu de la penya, entre s'Escar des Patró Llesco i sa Barraca d'en Busques. És 
de dues plantes, emblanquinada. Té un portal i tres finestres. La planta superior, amb 
tres finestrons, deu ser una simple algorfa.
 
Barraca d'en Tòfol Roca, sa
Fonètica: ««Ç«D«Ç�È�«
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Construcció de la costa de Calonge, situada a Cala Llonga, entre sa Barraca d'en 
Paraire i sa Barraca de s'Etxòl·lero. Té les parets de pedres i terrat. Can Tòfol Roca és 
una casa de Calonge.
 
Barraca d'en Toni Capblanc, sa
Fonètica: ««Ç«D«Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Contrucció del litoral santanyiner amb escar, situada a Cala Llombards, a ses 
Barraques,  entre  sa  Barraca  d'en  Miquel  de  ses  Roques  i  sa  Barraca  d'en  Miquel 
Capblanc. Sembla moderna i la seva estructura no té cap interès arquitectònic.
 
Barraca d'en Toni Soler, sa
Fonètica: ««Ç«D«Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar d'en Toni Soler, situat a la costa de Santanyí, 
a Cala Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre s'Escar de Can Pere Mas i s'Escar d'en 
Sebastià Mas. És de les més antigues, emblanquinada, amb dues plantes a sobre.
 
Barraca d'en Torres, sa
Fonètica: ««Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 511
Situació: interior

Edifici i terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat en 
esLlombards, a So n'Amer, vora, o dins, ses Cerdanes.
 
Barraca d'en Trapasser, sa
Fonètica: ««Ç«D«R««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 511.5
Situació: interior
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Edifici llombarder, situat a So n'Amer, prop de Cala Llombards, al sud-oest de sa 
Tanca d'en Llasses, dins un terreny de conreu amb arbres, de forma irregular.
 
Barraca d'en Tudaposts, sa
Fonètica: ««Ç«D«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Construcció ruïnosa, situada en es Llombards, dins sa Vallet, vora es Pou des Pla 
d'en Castell. El fet que hi hagi diverses barraques de les quals no es dónen noms fa que 
no hagi pogut identificar aquesta de manera precisa. L’emplaçament sobre el mapa és, 
doncs, només aproximat i orientatiu. L'habità un porrerenc anomenat en Tudaposts, fins 
el 1914, l'any de la fam.
 
Barraca d'en Vela, sa
Fonètica: ««Ç«D«MÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 501
Situació: interior

Construcció antiga, ara reformada, situada a ses Salines, dins ses Colònies. Era 
del saliner Antoni Escalas, "Vela", traspassat vers els anys seixanta.
 
Barraca d'en Vela, sa
Fonètica: ««Ç«D«MÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Edificació del litoral calongí, situada a Cala Llonga, entre sa Barraca de sa Punta 
Grossa i sa Barraca des Sord Puig. Té vivenda a dalt, amb un balcó cobert de teulada. 
Un pas estret, cobert, la separa de sa Barraca des Sord Puig.
 
Barraca d'en Verro, sa
Fonètica: ««Ç«D«MÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Edificació  del  litoral  calongí,  situada  a  Cala  Llonga,  entre  sa  Barraca  de 
s'Etxòl·lero i sa Barraca des Comandant. Entre aquesta darrera construcció i el lloc que 
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ens ocupa hi ha un pas i tres barraques modernes amb terrat. Està emblanquinada i a la 
planta de dalt té dues finestres.
 
Barraca d'en Vidal, sa
Fonètica: ««Ç«D«MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma pentagonal  irregular,  dividit  en tres 
tanques i situat a s'Alqueria Blanca, entre es Corralets i ses Rotes de Can Barres. Hi ha 
uns sestadors que motiven la variant actual, es Sestadors d'en Marimon.
 
Barraca d'en Vidal, sa
Fonètica: ««Ç«D«MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Edificació i terreny de conreu amb arbres, format per cinc tanques i un corral, 
situat a sa Bassa Serra, vora ses Tanques de na Manenta.
 
Barraca d'en Vidal, sa
Fonètica: ««Ç«D«MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, dividit en dues o tres tanques, situat sobre es Turó 
de ses Mires.
 
Barraca d'en Vila, sa
Fonètica: ««Ç«D«MÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Edifici de la costa de Santanyí, situat a s'Amarador, a sa Punta de ses Gatoves. 
Són dues barraques  construïdes entre 1940 i 1950. Estan cobertes de teulada a dues 
vessants i tenen dues finestres a la part de la mar i dos portals laterals. La teulada de 
l'aiguavés de darrere queda a ras de sòl. A baix hi ha dos escars. El propietari és Vila de 
cognom.
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Barraca d'en Vives, sa
Fonètica: ««Ç«D«MÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de planta irregular, format per vuit tanques, situat 
entre na Marca i na Gerrer.
 
Barraca d'en Xalau, sa
Fonètica: ««Ç«D«S«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Construcció de la costa de Santanyí amb escar, situada a Cala Llombards, a ses 
Barraques, entre sa Barraca d'en Miquel Vetla i sa Barraca d'en Sebastià Feo. Té les 
parets altes, bastides amb pedres que ja semblen ben antigues, excepte les de la façana 
que ha estat enllosada. A dalt té vivenda amb un balconet sostengut per bigues de fust i 
tres permòdols de pedra. 

Barraca de Can Conill, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇNÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Edificació situada entre es Torrent de Can Llaneres i es Camí de s'Amarador.
 
Barraca de Can Fariner, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇM«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Barraca de Mestre Lluc Fariner, situada a la costa 
de Santanyí, a Cala Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre s'Escar d'en Rita i s'Escar 
d'en Roig.
 
Barraca de Can Ferrereta, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇM««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
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Longitud: 514.5
Situació: litoral

Construcció del litoral  de Santanyí, situada a Cala Figuera, dins es Caló d'en 
Busques, entre es Caló des Oms i sa Barraca d'en Pere Mas. És de les més antigues de sa 
Cala.  Feta  amb pedres  i  mescla  i  coberta  de volta,  darrere  té  una  vivenda que  fou 
construïda -diuen- el 1869, però la barraca és anterior a aquesta data. Té portal quadrat, 
amb cantonades de pedreny obrat. La llinda està formada per dues soques (d'alzina?). A 
sobre hi ha un finestró quadrat. També en diuen s'Escar de Can Ferrereta.
 
Barraca de Can Mas, sa
Fonètica: ««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Barraca d'en Pere Mas, situada a Cala Figuera, 
dins es Caló d'en Busques, entre sa Barraca de Can Ferrereta i sa Barraca d'en Joan 
Sales.
 
Barraca de Can Parra, sa
Fonètica: ««Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Barraca i escar força antics, situats al litoral santanyiner, a Cala Figuera, dins es 
Caló d'en Busques, entre sa Barraca de s'Apotecaria i s'Escar d'en Vila. La construcció 
és de parets de pedra i no té vivenda a sobre. També en diuen sa Barraca des Metge 
Parra.
 
Barraca de Can Sabater, sa
Fonètica: ««Ç«D«Ç«B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Edificació desapareguda del litoral de s'Alqueria Blanca, situada a Portopetro, 
cap a l'extrem interior des Caló des Moix. Tenia escar. Era d'una sola planta, coberta a 
un sol vessant. Tenia almenys dos finestrons.
 
Barraca de Can Verro, sa
Fonètica: ««Ç«D«MÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
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Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Construcció del litoral calongí, situada a Cala Llonga, entre sa Barraca des Sord 
Puig i es Llot. Té una vivenda a dalt, amb una finestra encarada a la mar.
 
Barraca de Cas Coix, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar d'en Xalau, situat a Cala Figuera, dins es 
Caló d'en Busques, entre s'Escar d'en Blai Sabater i s'Escar de Ca n'Esterelles.
 
Barraca de l'Amo Antoni, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Edificació situada a sa Vallet, dins es Pla d'en Castell Nou. Hi estava el tallador 
de llenya de la possessió. També se'n diu ses Barraques de l'Amo Antoni (cf. mall. ses  
cases, en referir-se a les d’una possessió).
 
Barraca de l'Amo en Joan de la Mar, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇZÇ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Construcció ruïnosa, situada a sa Vallet, dins na Gosta, a uns 300 m al nord-est 
del far des Cap de ses Salines. 

No conec el nom d'aquest personatge interessant, mort -diuen- circa 1935, cunyat 
del metge Manresa de Santanyí, mig glosador,  que vivia en aquesta barraca marina. 
Recitava així la seva adreça: «Si me quieres escribir, / te daré mi dirección: / barracucho 
frente al mar, / sin ventana ni balcón».

L'amo en Joan de la Mar, o el sen Joan de la Mar, era un roter que quan tornà 
vell demanà al senyor per seguir fent casa de la seva barraca, ja que no tenia altre lloc on 
viure. Però un dia, cansat de passar misèries, decidí donar-se a la mar, per tal que fes 
d'ell allò que volgués. Cansat de viure es posà a arreplegar fustes que la mar treia i, 
després de molts dies de feina, va enllestir una espècie de pastera amb tapadora, que va 
calafatar amb resina dels pins que creixien vora la seva barraca. Un vespre de tormenta 
va tirar el buc a la mar i s'hi ficà dins amb la cobertora posada. Es va anar allunyant de 
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la costa i la son l'agafà. Després de passar moltes hores, amb la fam que li rosegava el 
ventre, l'improvisat vaixell anà a parar a la platja des Caragol, no gaire lluny de casa 
seva. Després d'aquella eixida, va viure poc temps i s'infravalorava fins a tal punt que 
deia que la mar sols no l'havia volgut. Vegeu J. Coves (1977b).
 
Barraca de l'Amo en Joan Roca, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇZÈ�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 514
Situació: interior

Construcció situada dins es Clot d'en Peris, prop des Turó d'en Colau.
 
Barraca de l'Amo en Jordi, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇÈZ�RD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 500
Situació: interior

Edifici situat a ses Salines, prop de sa Colònia, dins na Ramona. Fa nom per un 
tal Jordi Llull, mort vers els anys seixanta, segons l'informant.
 
Barraca de l'Amo en Miquel de sa Plaça, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇÇE««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar de l'Amo en Miquel de sa Plaça, situat a la 
costa de Santanyí, a Cala Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre s'Escar d'en Sebastià 
Mas i s'Escar d'en Blai Sabater. 
 
Barraca de l'Amo en Paco Genter, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇÇZ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Construcció del litoral  santanyiner, situada a Cala Figuera,  dins es Caló d'en 
Busques, entre sa Barraca de n'Andreu Corriola i s'Escar de Can Pere Mas. És antiga i 
forma  un  sol  cos  amb  la  de  s'Escar  de  Can  Pere  Mas.  El  malnom  Genter és  un 
hipocorístic d'argenter.
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Barraca de Mestre Lluc Fariner, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇER«Ç´«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Construcció amb escar de la costa de Santanyí, situada al litoral santanyiner, a 
Cala Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre s'Escar d'en Rita i s'Escar d'en Roig. Està 
reformada.  A dalt  té  vivenda  amb porxada  coberta  de  teules  i  balustrada moderna. 
També en diuen sa Barraca de Can Fariner.
 
Barraca de Mestre Pau, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÇER«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Barraca d'en Pau, situada a s’Alqueria Blanca, 
prop de Portopetro, entre es Pi de sa Creu i les penyes de la vorera de mar.

Barraca de n'Andreu Corriola, sa
Fonètica: ««Ç«D««ÇDRÈ�«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Construcció de la costa de Santanyí, situada a Cala Figuera, dins es Caló d'en 
Busques, entre sa Barraca de n'Andreu des Molí i sa Barraca de l'Amo en Paco Genter. 
Forma un sol buc amb sa Barraca de n'Andreu de Molí i una escala la separa de sa 
Barraca de l'Amo en Paco Genter. Té la façana enllosada, el portal rectangular i  un 
brendolat renovat a la terrassa.
 
Barraca de n'Andreu des Molí, sa
Fonètica: ««Ç«D««ÇDRD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Edificació  del  litoral  de  Santanyí,  situada  a  Cala  Figuera,  dins  es  Caló  d'en 
Busques, entre sa Barraca d'en Joan Sales i sa Barraca de n'Andreu Corriola. És ben 
antiga. Té la façana de pedra de Santanyí, entrada rectangular i brendolat mostrejat a la 
terrassa, avui renovat. Forma un sol cos amb sa Barraca de n'Andreu Corriola i  una 
escala la separa de sa Barraca d'en Joan Sales.
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Barraca de n'Esterelles, sa
Fonètica: ««Ç«D«««ÈR´«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar de Ca n'Esterelles, situat la costa de Santanyí, 
a Cala Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre s'Escar d'en Xalau i s'Escar d'en Bernat 
Banyeta.

Barraca de na Beata, sa
Fonètica: ««Ç«D««BÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Edificació i terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en quatre 
tanques, situades a s'Alqueria Blanca, entre na Martina i na Rabina.
 
Barraca de na Clavet, sa
Fonètica: ««Ç«D«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 516
Situació: interior

Edificació situada a s'Alqueria Blanca, dins na Clavet. És una barraca de pedra, 
coberta amb un sol vessant. Té portal quadrat de marès amb un petit finestró a sobre. 
Davant hi ha una cisterna.
 
Barraca de na Manenta, sa
Fonètica: ««Ç«D«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Edificació situada en es Cap des Moro, dins ses Tanques de na Manenta.
 
Barraca de na Santa, sa
Fonètica: ««Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511.5
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Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, situat en esCaló des Macs, 
vora Son Morlà, entre es Galiner d'en Cenrí i Lo des Moliner de Son Vidal.

Barraca de s'Apotecaria, sa
Fonètica: ««Ç«D««««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Construcció amb escar,  situada al  litoral  santanyiner, a Cala Figuera,  dins es 
Caló  d'en Busques,  entre ses  Banyeretes  i  sa  Barraca  de  Can Parra.  És  de  les  més 
antigues de sa Cala, amb cobertura de volta, tant a baix com a la vivenda que té a dalt. 
És de la farmàcia Vidal, de Santanyí.
 
Barraca de s'Ase, sa
Fonètica: ««Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny conradís amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Calonge, entre sa 
Pleta de Son Perdut, sa Tanca de sa Barraca, es Comellar Vell, etc.
 
Barraca de s'Egua, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Edificació de Santanyí, situada a Son Danusset, a sa Pleta Gran, dins sa Tanca 
des  Claper  Gros.  És  de  paret  seca,  de  planta  rectangular,  amb  el  portal  orientat  a 
migjorn. La cobertura és a un sol vessant. Les aigües de la teulada es canalitzen cap a un 
petit  safareig adossat  a  la  part  de tramuntana.  A dins,  s'hi  veu una menjadora i  un 
armariet. Deu el nom al fet que hi fermaven una egua amb una esquella, per tal que la 
guarda de cavalls de Son Danusset no fugís de la pleta.

Barraca de s'Escaravat, sa
Fonètica: ««Ç«D«««R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515
Situació: interior
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Denominació alternativa, no cartografiada, de sa Barraca d'en Bevarró, situada a 
s'Estret des Temps, entre na Pellissera i sa Barraca d'en Mojarala. La pronúncia amb 
labiodental del mot escaravat, general a Santanyí, és un arcaïsme.
 
Barraca de s'Escorxador, sa
Fonètica: ««Ç«D««RS«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515
Situació: interior

Edificació i terreny de conreu amb arbres, de forma trapezial, dividit  en dues 
tanques,  situat  en  esCap des  Moro,  entre  les  finques  dites  s'Estret  des  Temps  i  na 
Xomeu.
 
Barraca de s'Escorxador, sa
Fonètica: ««Ç«D««RS«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: interior

Caseta situada vora ses Fonts de n'Alis, dins Lo d'en Cenrí. Hi estava un home 
que es dedicava a escorxar bísties.
 
Barraca de s'Etxòl·lero, sa
Fonètica: ««Ç«D««ÈS�«R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Edifici de la costa calongina, situat a Cala Llonga, entre sa Barraca d'en Tofol 
Roca  i  sa  Barraca  d'en  Verro.  Té  les  parets  de  pedres  i  terrat.  L'estrany malnom, 
d'etimologia desconeguda, pertany a un home que morí a un lloc palmesà dit Son Metge, 
situat, segons l'informant, al lloc ara ocupat per l'aeroport.

Barraca de sa Palla, sa
Fonètica: ««Ç«D««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 508.5
Situació: interior

Barraca de planta rectangular, situada en es Llombards, dins es Rafal des Porcs i 
dins es Pins de na Mira. Està mig esfondrada i en part encara coberta de teules. Prop hi 
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ha una cisterna i un rotle de sitja de carbó. No gaire lluny, en direcció a les cases de la 
finca es veu una altra barraqueta de planta circular.

Barraca de sa Punta, sa
Fonètica: ««Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Construcció  desapareguda del  litoral  de  s'Alqueria  Blanca,  situada  dins  Cala 
Llonga, entre sa Barraca d'en Bóta i ses Penyes Altes. Devia ser propietat de la possessió 
de sa Punta. Ara el lloc està ocupat per cases d'estiueig, per la qual cosa és difícil situar-
la amb precisió sobre el mapa.

Barraca de sa Punta Grossa, sa
Fonètica: ««Ç«D««Ç«ÈÄR�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Edificació del litoral de Calonge, situada a Cala Llonga, entre sa Barraca des 
Comandant i sa Barraca d'en Vela. Té les parets de pedres. A sobre, hi ha una vivenda 
amb dues finestres i una estrella mostrejada moderna. El nom testimonia la pertinença a 
la gent de la possessió de sa Punta Grossa.
 
Barraca de sa Selleta, sa
Fonètica: ««Ç«D««È´««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 505.5
Situació: litoral

Construcció enrunada del litoral llombarder, situada a uns 30 m de la línia de 
costa, entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i entre sa Pesquera des Pont i es Banc 
des Racó de sa Selleta. És de planta rectangular, d'uns 4'40 m de llargària, per uns 4'20 
m d'amplària. Està molt destruïda per la mar i té l'entrada a un dels angles de mestral. A 
la part de ponent sembla que tenia un porxo. Prop hi ha un barracull quadrangular, d'uns 
3 m de costat, sense sòtil, amb el portal cap a ponent. Pren el nom d'una pesquera dita sa 
Selleta.
 
Barraca de sa Senyora, sa
Fonètica: ««Ç«D«««ÈøR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
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Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat a sa Platja des Dolç, entre sa Bassa des Dolç i es 
Maressos. No hi ha tal barraca i fins i tot hi ha qui dubta de la seva existència pretèrita. 
Diuen que les senyores de Can Bonico nedaven aquí, però la gent diu que mai no hi ha 
hagut cap barraca.

CTM, p. 65; MGM, 42-3g.

Barraca de ses Egües, sa
Fonètica: ««Ç«D««ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4359
Longitud: 520
Situació: interior

Construcció situada a Calonge, dins la possessió de sa Punta Grossa, abans dins 
Can Marines, entre sa Rota Nova i sa Barraca des Garriguer. El creixement del casc urbà 
de Cala d'Or ha estat la causa de la desaparició d'aquest edifici.

Barraca de Son Ponç, sa
Fonètica: ««Ç«D«�È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519
Situació: interior

Construcció de pedra, situada a s'Alqueria Blanca, a sa Punta, dins es Sementer 
de sa Mosquera. Està edificada vora un pletonet.
 
Barraca de Son Ponç, sa
Fonètica: ««Ç«D«�È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 509
Situació: interior

Barraca situada en es Llombards, dins terres de Son Ponç.
 
Barraca de Son Reus, sa
Fonètica: ««Ç«D«�ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: litoral
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Construcció de la costa de Calonge, situada a Cala Llonga, entre sa Barraca del 
Senyor Toni i sa Barraca d'en Paraire. Està emblanquinada i té un pis. És possible que el 
malnom faci referència a Son Reus de Felanitx.
 
Barraca de Son Salom, sa
Fonètica: ««Ç«D«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Barraca situada en es Llombards, dins es Marge d'en Cama i dins na Pere, vora la 
partió des Rafal des Porcs. No pertany a la possessió de Son Salom, sinó als qui en són 
propietaris.
 
Barraca del Senyor Toni, sa
Fonètica: ««Ç«D««øÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Edifici de la costa de Calonge, situat a Cala Llonga, entre Ca ses Monges i sa 
Barraca de Son Reus. Un pas estret la separa d'aquesta. A dalt, té terrat.

Barraca des Bauç, sa
Fonètica: ««Ç«D«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Caseta  de  pedra  en  sec,  situada a  la  costa  llombardera,  en  esBauç,  sobre  el 
penyalar, prop de sa Cova des Diners. Coberta a un aiguavés, és de planta rectangular, 
de 5 m de llargària, per 3'80 m d'amplària, amb un portal de 0'70 m d'amplària per 1'60 
m d'altària, orientat al sud-est. Juxtaposada a la part de ponent, hi ha una segona estança 
de 3'70 m per 2'25 m, amb un portal  que amida 1'45 m d'altària, per 1'10 m d'amplària.

Durant la Guerra Civil s'hi féu una caseta moderna de 10'60 m, per 5 m, amb dos 
portals orientats al sud / sud-est. El que està situat més cap a llevant porta la data de 15-
11-1938 i el de més cap a ponent duu la de 15-4-1939.
 
Barraca des Buscanys, sa
Fonètica: ««Ç«D«RBÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 508.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada de sa Barraca d'en Ravenet.
 
Barraca des Cabo, sa
Fonètica: ««Ç«D«ÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 516.5
Situació: interior

Edificació i terreny de conreu amb arbres, situats a s'Alqueria Blanca, entre na 
Martina i na Portopetra.
 
Barraca des Cap des Moro, sa
Fonètica: *««Ç«D«Ç«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, de sa Barraca Vella, situada a Santanyí, en esCap des 
Moro, entre sa Barraca d'en Portell i es Turons d'en Portell.

1893, 2 de juny, la Barraca del cap des moro. LAAS.
 
Barraca des Carabiners, sa
Fonètica: ««Ç«D««R«BÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517
Situació: litoral

Casull  de  vigilànicia  costanera,  desaparegut,  situat  a  la  costa  de  s'Alqueria 
Blanca, en esCaragoler. També es diu sa Caseta des Carabiners.
 
Barraca des Cocó, sa
Fonètica: ««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519
Situació: interior

Construcció situada a s'Alqueria Blanca, a sa Punta, dins na Dimoni, en el lloc 
dit  es Clapers. Construïda vers la dècada de 1940, deu el  nom a un depòsit  natural 
d'aigua que hi havia al costat. El 1994 tot ja era substituït per l'asfalt de vials de nova 
planta.
 
Barraca des Coix Parra, sa

188



Fonètica: ««Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517
Situació: interior

Caseta  i  terreny  de  conreu  amb  arbres,  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  dins  na 
Martina, entre na Portopetra i na Rabina. Està format per dues tanques. També es diu sa 
Barraca d'en Parra.
 
Barraca des Comandant, sa
Fonètica: ««Ç«D«È«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Construcció del litoral de Calonge, situada a Cala Llonga, entre sa Barraca d'en 
Verro i sa Barraca de sa Punta Grossa. Té les parets de pedres i a dalt té terrat. Aquesta 
barraca i les altres quatre situades cap a ponent són més modernes que les que es troben 
més a la banda de llevant. Es degueren construir abans de 1940. 
 
Barraca des Comís, sa
Fonètica: ««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509
Situació: interior

Barraca situada vora la partió de Felanitx, dins Lo des Comís.
 
Barraca des Delfí, sa
Fonètica: ««Ç«D«RD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 501
Situació: interior

Construcció situada a sa Vall, dins es Delfí, entre es Turó de s'Arena i ses Rotes 
des Delfí.
 
Barraca des Garriguer, sa
Fonètica: ««Ç«D«RÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 520
Situació: interior
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Barraca situada a Calonge, dins la possessió de sa Punta Grossa. Va desaparèixer 
amb el creixement urbanístic de Cala d'Or i el seu emplaçament ara és ocupat per una 
casa.
 
Barraca des Garriguer, sa
Fonètica: ««Ç«D«RÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 506
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de Cas Garriguer, situat en esLlombards, dins 
es Pinaret Gran, damunt es Turó d'en Lletrudis.
 
Barraca des Garriguer, sa
Fonètica: ««Ç«D«RÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511
Situació: interior

Edificació  situada  a  Son  Morlà,  entre  es  Torrent  des  Pou  i  sa  Costa  des 
Garriguer.
 
Barraca des General, sa
Fonètica: ««Ç«D«Z««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: interior

Edificació i terreny de conreu amb arbres, de forma pentagonal irregular, dividit 
en dues tanques, situades a s'Alqueria Blanca, entre na Martina i es Caló des Borgit.
 
Barraca des Macs Blaus, sa
Fonètica: ««Ç«D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349
Longitud: 506
Situació: interior

Construcció  desapareguda,  situada  a  sa  Vallet,  dins  es  Matar  Gran,  vora  la 
carretera del far.
 
Barraca des Metge Llaneres, sa
Fonètica: ««Ç«D«RÇZ«´«ÈR«
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Edifici  de  la  costa  de  Santanyí  amb  escar,  situat  a  Cala  Llombards,  a  ses 
Barraques, entre sa Barraca d'en Sebastià Feo i sa Barraca d'en Jaume Salom. És de 
pedra, amb les branques del portal de marès i sense cobertura.
 
Barraca des Metge Parra, sa
Fonètica: ««Ç«D«RÇZ«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Barraca  de  Can  Parra,  situada  al  litoral 
santanyiner, a Cala Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre sa Barraca de s'Apotecaria 
i s'Escar d'en Vila.
 
Barraca des Murer, sa
Fonètica: ««Ç«D«RÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 500.5
Situació: interior

Edificació i terreny de conreu sense arbres, de forma rectangular, situat a ses 
Salines, dins ses Colònies.
 
Barraca des Parillo, sa
Fonètica: ««Ç«D««ÈR´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Barraca  situada  dins  na  Batiada.  El  malnom  Parillo és  una  dissimilació  de 
palillo.
 
Barraca des Patró Felip, sa
Fonètica: ««Ç«D««Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: litoral
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Antiga caseta  marinera, avui  transformada en xalet,  situada vora es Caló des 
Macs, entre es Regatell des Saig i sa Punta d'en Felip. 
 
Barraca des Patró Marranxa, sa
Fonètica: ««Ç«D««Ç«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Barraca  d'en  Marranxa,  construcció  avui 
desapareguda, que es trobava situada a la costa de s'Alqueria Blanca, a Portopetro, entre 
es Llovar i sa Cova de s'Alga.
 
Barraca des Patró Vila, sa
Fonètica: ««Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terra conradissa amb arbres, de forma trapezoïdal, integrada per dues tanques, i 
situada entre ses Rotes de Can Blai Blai i sa Rota des Capellà Miquel.
 
Barraca des Porcs, sa
Fonètica: ««Ç«D«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347
Longitud: 504
Situació: interior

Barraca situada a sa Vallet, dins na Gosta Petita.
 
Barraca des Porcs, sa
Fonètica: ««Ç«D«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior

Construcció de paret seca, situada en es Pujol, dins es Tancat de sa Pleta. Té el 
portal  en  un  angle  del  sud-oest  i  la  coberta  és  a  dos  vessants,  actualment  d'uralita. 
Antigament devia ser de lloses sobre troncs de pi o d'ullastre.
 
Barraca des Sabaters, sa
Fonètica: ««Ç«D««B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
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Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: interior

Edificació i terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en quatre 
tanques, situades a s'Alqueria Blanca, entre na Martina i sa Barca Trencada.
 
Barraca des Sabaters, sa
Fonètica: ««Ç«D««B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 509
Situació: interior

Barraca situada dins es Camp d'en Torrella, al costat de na Perellona.
 
Barraca des Sauló, sa
Fonètica: ««Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514.5
Situació: interior

Edificació situada a s'Alqueria Blanca, vora na Gaiana, entre s'Aljub i es Camí 
de na Moreions.
 
Barraca des Sergent, sa
Fonètica: ««Ç«D««RÈZ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Antiga construcció, possiblement de vigilància de la costa, situada entre Cala en 
Tugores i sa Platja des Carbó, darrere sa Punta Prima. Està a uns 125 m de la línia del 
litoral, dins ses Roquetes. És gairebé quadrangular i conserva el portal, però no el sòtil. 
La  paret,  de  factura  semblant  a  la  de  la  guàrdia  secreta  de  Cala  Socarrada  o  Can 
Barragot, conserva restes de mescla.
 
Barraca des Serrallers, sa
Fonètica: ««Ç«D«««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Construcció rural, situada dins na Serral, entre na Pinar i n'Amera. De la família 
de Can Serraller.
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Barraca des Sord Puig, sa
Fonètica: ««Ç«D«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Construcció del litoral de Calonge, situada a Cala Llonga, entre sa Barraca d'en 
Vela i sa Barraca de Can Verro. A dalt, té vivenda. Una de les cantonades és de marès. 
Observem  que,  en  la  nominació  antroponímica,  la  deficiència  física  es  posa 
sistemàticament davant el malnom (així,  es sord Puig,  es coix Parra,  es sanat Ramon, 
etc.).
 
Barraca des Tallador, sa
Fonètica: ««Ç«D««9«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 506
Situació: interior

Barraca situada en es Llombards, dins sa Vallet i dins es Matar Petit. L'habitava 
un tallador de llenya que morí. Li deien el sen Toni, un saliner que va néixer a una 
barraca des Pla d'en Castell (sa Barraca de l'Amo Antoni).
 
Barraca des Telèfon, sa
Fonètica: ««Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4347
Longitud: 504
Situació: litoral

Caseta mig enrunada, de marès, situada en el litoral des Llombards, a uns 50 m 
de la línia costanera, entre es Cap de ses Salines i es Caragol i entre sa Pesquera d'en 
Moreno i es Arenalets. Era el punt de partida del cable telefònic, o potser telegràfic?, 
que unia Mallorca i Cabrera. Davant hi ha sa Pesquera des Telèfon. També se'n diu sa 
Caseta des Telègraf.
 
Barraca des Trapassers, sa
Fonètica: ««Ç«D«R««È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Construcció amb escar del litoral de Santanyí, situada a Cala Figuera, dins es 
Caló  d'en  Busques,  entre  s'Escar  d'en  Roig  i  sa  Barraca  d'en  Pere  Rado.  Està 
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transformada,  però  conserva  part  del  seu  primitiu  encant.  Té  dues  portasses,  balcó 
cobert de porxo amb teulada i una escala al costat que la separa de s'Escar d'en Roig. 
L'escar antic, s'Escar des Trapassers, ja no existeix. Ara hi ha dos escars moderns.
 
Barraca Esfondrada, sa
Fonètica: ««Ç««ÈRD«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Barraca en ruïnes, situada a Cas Perets, dins sa Tanca Petita. Antigament estava 
coberta amb un sol vessant. Només en resten les quatre parets mestres i el portal. A dins, 
hi ha dos armariets.
 
Barraca Fonda, sa
Fonètica: ««Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 519.5
Situació: interior

Construcció rural, molt petitona, sense sòtil, situada a Calonge, dins la possessió 
de sa Punta Grossa, a Baix des Travesser. Conserva un tronc de fusta d'ullastre de la 
cobertura.  Està voltada d'espessos ullastres,  entre els quals es destrien fonaments  de 
construccions prehistòriques.
 
Barraca Nova, sa
Fonètica: ««Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 519.5
Situació: interior

Edificació de Calonge, situada dins Can Marines, en el límit des Garballó. Sobre 
un portal tapat es llegeix la inscripció DIA 4 MAIO 1876.
 
Barraca Redona, sa
Fonètica: ««Ç««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 519.5
Situació: interior

Edifici desaparegut, situat a Calonge, dins sa Punta Grossa, entre es Pi Verer i la 
Trapa.
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Barraca Vella, sa
Fonètica: ««Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: interior

Edificació i terreny de forma irregular, amb conradissos i pletes, situat en esCap 
des Moro, entre sa Barraca d'en Portell i es Turons d'en Portell. El nom antic, la Barraca 
del Cap des Moro, apareix en un document de finals del segle XIX.

Barraca Vermella, sa
Fonètica: ««Ç««RÈ«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 507
Situació: interior

Barracull, ara ruïnós, situat a Santanyí, dins sa Creueta de Son Danús Nou. De 
forma rectangular, amb coberta a una vessant,  està isolat enmig del sementer i és visible 
des de la carretera de Palma. A la banda oposada al portal  té un finestró. Conten que hi 
visqué un matrimoni d'immigrants amb quatre o cinc criatures.

Barracar, es
Fonètica: «RB««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514
Situació: interior

Zona de límits imprecisos, situada a s'Alqueria Blanca, baix de sa Penya Redona, 
que comprèn les  cases de Son Bernadí,  Can Blanca i  segurament  algunes altres.  És 
gairebé segur que el topònim sa Vinya Vella fa referència a les vinyes plantades en el 
darrer  quart  del  segle  XVI en  aquest  lloc.  Es  Barracar  és  un  topònim antic  a  punt 
d'extingir-se, tot i que hi ha gent que encara el coneix. Bernat Vidal i Tomàs (1971: 93) 
parla  de  la  família  Barceló,  dita  del  Barracar.  Vegeu  que  és  la  família  que  surt 
constantment als estims.

CTM, p. 65; MGM, 41-1g.

1403, maig-agost. Se cita Guillem del Barracar. RRV (2000: 64).
1578, «Joan barsaló, dit del barracar». Stims, f. 38 v.
1578, «Joan barsaló..., dit del berracar»; «Cosme barsaló, dit del barracar». Stims, f. 64 v.
1578, «Jaume barsaló, fill de Joan, dit del barracar..., vinya y garriga». Stims, f. 68 v.
1578, «Joan barsaló, maior, del barracar». Stims, vol. II.
1578, «Cosme barsaló del barrachar». Stims. vol. II.
1585-86, «Antoni Barceló del Barracar, 35 quarterades». RRV (2000: 136).
1586, «Antoni Barceló denuncia haver plantat mitja quarterada de vinya a la possessió el Barracar; Joan 
Barceló mitja més». RRV (2000: 138).
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1593, 22 de setembre, Sebastià Barceló declara 3 quarterades de vinya al Barracar, acollit a la franquesa 
d'aquesta data. RRV (2000: 143).
1695, el Barracar. Era de Jaume Bonet "Blanca". ARM, D-1281.
1784, Barrancar. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1818, Berracar. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Barranc, es
Fonètica: «RB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 516
Situació: interior

Depressió de la conca de Portopetro i terreny de conreu amb arbres, de forma 
irregular, situats a s'Alqueria Blanca, entre es Pins d'en Moll i es Torrent d'en Blanca. És 
topònim dispers que torna reaparèixer vora es Torrent de sa Cova des Gat, com a nom 
d'una gran pleta amb diversos conradissos. A nivell d'hipòtesi podem pensar que era el 
nom antic de tota la branca hidrogràfica fins al conradís de na Beu. Així, en arribar al 
final d'aquell  sementer,  la confluència des Barrancó, s'entendria per oposició al  curs 
principal.  Reforça la hipòtesi el fet que només es coneixen antics terrenys comunals 
vora es Barrancó. Vegeu sa Comuna de na Beu.

1774, 11 de juliol, las Comunes del Barranch. PMP.
1804, 27 d'agost, al Barranch. PMP.
1813, 30 de juny, el Barranch. PMP.
1818, Barranch / al Barranch. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Barranc d'en Tanca, es
Fonètica: «RB«Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 516.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  des  Torrent  d'en Blanca,  situat  a  s'Alqueria  Blanca, 
entre es Comellar d'en Banyeta i es Torrent de sa Cova des Gat.

Barrancó, es
Fonètica: «RB««NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517
Situació: interior

Depressió i terreny de conreu de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, entre 
es Serral i sa Comuna de Son Durí. Rep l'aigua des Comellars i, juntament amb la que 
prové des Torrent d'en Barres, l'aboca dins sa Platja de Portopetro.

No es pot descartar la possibilitat que el nom des Barrancó estigui sufixat per 
oposició al des Barranc, que podria haver estat el nom antic del brancal que duu les 
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aigües des de na Clavet fins a na Beu. El nom des Barranc hauria quedat reduït a dos 
petits trams d'aquest curs. És només una hipòtesi, ja exposada sota l’entrada es Barranc.

Barraques, ses
Fonètica: «RB«Ç«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat a Cala Santanyí, entre sa Punta des Ases i es 
Regaló.  Abans  de  l'arribada  del  turisme  hi  havia  unes  vuit  barraques  amb  els 
corresponents escars. Vegeu es Caló de ses Barques.
 
Barraques, ses
Fonètica: «RB«Ç«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Conjunt  de  nou barraques  amb escar,  situades  al  litoral  de  Santanyí,  a  Cala 
Llombards, entre sa Pesquera des Manescal i la platja.

Barraques d'en Goiet, ses
Fonètica: «RB«Ç«RD«NÈ9«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 506
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Barraca d'en Goiet, situada en es Llombards, dins 
sa Vallet i dins es Matar Petit.
 
Barraques d'en Vila, ses
Fonètica: «RB«Ç«RD«MÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4359.5
Longitud: 503
Situació: interior

Construccions en ruïnes situades a sa Vallet, dins es Pla d'en Castell Vell, vora la 
partió de s'Aranyera.

Barraques de Ca n'Espina, ses
Fonètica: «RB«Ç«RD«Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
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Latitud: 4357.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Conjunt de tres edificis de la costa calongina, situats a Cala Llonga, entre Can 
Pep Ferrer i Ca ses Monges. Les cantonades són de marès i les parets de pedra. Formen 
un sol bloc i, a dalt, tenen terrat. Foren construïdes vers 1945. Deuen el nom a una casa 
calongina situada dins el terme de Felanitx, vora la partió des Pujol.

Barraques de l'Amo Antoni, ses
Fonètica: «RB«Ç«RD«ÇÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Barraca de l'Amo Antoni, situada a sa Vallet, dins 
es Pla d'en Castell Nou.

Barraques de la Pietat, ses
Fonètica: «RB«Ç«RD«««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Poblat de construccions rurals, fetes de paret seca de marès, situat a sa Vall, dins 
ses Roquetes. Era un habitatge de trencadors i roters, la majoria de Santanyí, que vivien 
en condicions molt miserables. Una de les barraques aprofita un desnivell del turó i el 
sòtil d'una cova prehistòrica molt transformada.

Barraqueta Vermella, sa
Fonètica: «B««Ç«««RÈ«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Barraca Vermella, situada a Santanyí, dins Son 
Danús Nou, en el sementer dit sa Creueta.

Barrera d'en Polla, sa
Fonètica: «B«Ç«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 513
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, format per vuit tanques, situat 
entre na Sina-roja, s'Eriçó i les tanques dites Cala Figuera.

Barrera del Truc, la
Fonètica: *«B«ÇR«DÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 507
Situació: interior

Topònim  desaparegut,  possiblement  situat  dins  es  Rafal  des  Porcs,  que  tal 
vegada troba un reflex en el topònim actual es Tancat d'en Turc. Potser aquí el mot truc 
té el significat de 'còdol', encara persistent en el parlar actual de Valldemossa aplicat als 
macs rodons de la platja. Hi pot haver, però, diferències dimensionals.

1704, 23 d'octubre. Se cita, en un document del rafal dels Porcs, la «frontera de la marina passant per 
l'aljub fins a la barrera del Truc, fins a l'Avencàs». RRV (2000: 159). Hom pot identificar el darrer lloc a 
s'Avenc des Matar, situat dins sa Vallet.

Barrera Vella, sa
Fonètica: «B«ÇR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510
Situació: interior

Conjunt de finques de forma irregular format per set o més parcel·les desiguals, 
situat entre es Camp des Deume, sa Cisterneta, sa Vinya Vella i na Carriona. No és 
possible saber quina barrera donà nom a l'indret.

Barreres d'en Carroja, ses
Fonètica: «RB«ÇR«RD««È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 504
Situació: interior

Pas situat a sa Vallet, entre es Caragol i na Gosta Petita. Sobre el malnom, vegeu 
ses Pedreres d'en Carroja.

Barreres de s'Argila, ses
Fonètica: «B«ÇR«RD««ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 508.5
Situació: interior
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Portell situat en esLlombards, a la partió des Rafal des Porcs i es Marge d'en 
Cama, al final des Camí de na Gosta.
 
Barreres de ses Barraques d'en Vila, ses
Fonètica: «B«ÇR«RD««RB«Ç«RD«MÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4359.5
Longitud: 503
Situació: interior

Pas entre sa Vall i sa Vallet i entre ses Roquetes i es Pla d'en Castell Vell. Pren 
el nom d'unes barraques de les immediacions.
 
Barreres de ses Blaies, ses
Fonètica: «B«ÇR«RD««RÈB9«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 508
Situació: interior

Pas entre sementers, situat en esLlombards, dins es Rafal des Porcs, entre sa 
Tanca Nova i ses Blaies.
 
Barreres de ses Guàrdies, ses
Fonètica: «B«ÇR«RD««RÈÄRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 508.5
Situació: interior

Pas situat en esLlombards, dins es Rafal des Porcs, entre es Camp Redó i ses 
Guàrdies.

Barreres des Metge, ses
Fonètica: «B«ÇR«RD«RÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 505
Situació: interior

Pas situat a sa Vallet, entre es Caragol i na Gosta. No es conseva memòria del 
personatge que en motivà el nom.
 
Barrereta, sa
Fonètica: «B«ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
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Longitud: 507
Situació: interior

Pas situat en esLlombards, dins es Rafal des Porcs, entre sa  Pleta i es Camp 
Roig.
 
Barrereta, sa
Fonètica: «B««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Pas situat en esLlombards, dins sa Vallet, entre es Matar Petit i es Vergeret. Al 
costat hi ha un pi gros.
 
Barrereta, sa
Fonètica: «B««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
vora sa Rota des Donat, entre es Cap des Marge i es Comellar d'en Content.

Barret, na
Fonètica: «B«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma trapezoïdal, amb arbres i una casa, dividit en cinc 
tanques, situat a Calonge, entre Lo d'en Capó i n'Orell. Sobre la casa hi ha una creueta. 
El topònim deu ser format sobre algun malnom antic.

CTM, p. 66; MGM, 41-5g.

Barret des Capellà, es
Fonètica: «RB«Ç««««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 507
Situació: litoral

Escullet de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i 
entre sa Punta Roja i sa Cova de ses Dues Boques. És un turmassotet que sobresurt 
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d'una tenassa gran, al peu del penyalar. No deu tenir gaire més de 2 m d'altura. Nom 
metafòric originat segurament per la semblança del farallonet amb el bonet romà de 
quatre puntes que portaven, fa anys, els clergues. Aquesta semblança és avui relativa per 
causa  de  l'erosió  marina  que  ha  sofert  la  roca.  És  denominació  de  llombarders  i 
santanyiners, ja que els saliners donen el mateix nom a un altre indret. El topònim es 
repeteix també a una roca situada entre Cala Figuera i Cala Santanyí, a sa Bagasseta, 
però aquest lloc que ara ens ocupa és el que té més popularitat dels tres. A la costa de 
Llucmajor hi ha també dos esculls amb tal denominació metafòrica.

CTM, p. 66; MGM, 44-10c.
 
Barret des Capellà, es
Fonètica: «RB«Ç««««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513.5
Situació: litoral

Petit  torm de la costa de Santanyí, situat entre Cala Figuera i es Caló de ses 
Agulles, a sa Bagasseta, entre es Banc des Llaüt i s'Amarrall de s'Artet. Emplaçat sota 
un espadat  d'uns 40 m d'altura, s'alça uns 5 m fent  una mena de cuculla tirada cap 
enrere. La semblança amb la prenda clerical és actualment molt llunyana, però cal tenir 
present que el topònim és repeteix a dos indrets més de la zona d'estudi, un dels quals és 
l'únic que gaudeix de popularitat. En el terme de Llucmajor el trobam a sengles illots 
vora s'Estanyol i es Pou Salat.
 
Barret des Capellà, es
Fonètica: «RB«Ç««««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Antic faralló de la costa llombardera, situat vora es Cap de ses Salines, entre sa 
Falç de sa Punta des Far i s'Escar des Faroler. La costa és baixa,  plena de cocons i 
crestes i  amb unes tenasses d'uns  7 m d'amplària.  No és possible  identificar el  lloc 
exacte d'ubicació de tal roca, la qual fou destruïda fa molts anys per un temporal. Tal 
denominació és repeteix tres vegades dins l'àmbit d'estudi, però només el topònim de sa 
Plana gaudeix de popularitat. D'aquesta antiga roca, també en diuen s'Esclata-sang i es 
Faralló. És nom de saliners.

Bartomins, es
Fonètica: «RB«RÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 502.5
Situació: interior
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Àmplia superfície de terreny de forma irregular, situada a ses Salines, a banda i 
banda de la carretera de sa Colònia. Es troba entre es Mitjà Gran i sa Gaia des Marquès i 
té  1200  m  de  longitud  màxima,  per  950  m  d'amplària  màxima.  Està  intensament 
parcel·lada i dedicada en sa major part a horticultura, tot  i  que al costat del nord es 
veuen algunes pletes. 

Era una llegítima de sa Vall segregada, juntament amb na Frare, el 1896 pel 
marquès des Palmer a dues germanes, les quals, després de tres o quatre anys, decidiren 
parcel·lar-les a trossos d'una o dues quarterades que es posaren a la venda. J. Lladó y 
Ferragut (1959: 46); Íd., art. Ses Salines del CTM, p. 1332.

Segurament es tracta d'una variant hipocorística del nom Bartomeu.
 
Baruc
Fonètica:  *«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'una antiga alqueria de Santanyí de localització desconeguda. 
Probablement es tracta del nom hebreu Baruch. Es troba documentat un Baruc el 976 a 
Manresa, segons J. Bolòs i Masclans i J. Moran i Ocerinjauregui (1994: 164).

1243, Beruch. À. Poveda Sánchez (1979-1980: 25).

Bassa, la
Fonètica: *«ÈB«
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d'un depòsit d'aigua d'ubicació desconeguda, potser situat a 
ses Salines.

1825, la Base. PcGV.
 
Bassa, la
Fonètica: *«ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un antic depòsit d'aigua de s'Alqueria Blanca, citat com a 
confrontant d'una quarterada de terra i unes cases.

1312, febrer, la bassa. RRV (2000: 32).
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Bassa, sa
Fonètica: «ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Antic depòsit d'aigua, avui desaparegut, situat a Calonge, dins es Corral Cremat. 
Estava situat al lloc avui ocupat per la plaça. Tenia uns 5 m de llargària. La profunditat 
era d'uns 2'40 m.
 
Bassa, sa
Fonètica: «ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508.5
Situació: interior

Parcel·la de conreu sense arbres, de forma irregular, situada a Santanyí, dins es 
Camp d'en Torrella, entre les cases de Son Salom i es Camí de ses Vencs. Temps enrere 
hi devia haver hagut una bassa. Tambe se'n diu sa Vinya.

1878, 28 de maig, la Bassa. PcJA. Es tracta d'una tanca de mitja quarterada que podria no ser aquesta, ja 
que dins es Camp d'en Torrella sembla que hi havia diversos llocs embassats.
 
Bassa, sa
Fonètica: «ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezial, situada dins es Comtès, vora 
Cas Fuster. No s'hi veu cap bassa, però cal contemplar la possibilitat que el nom faci 
referència a sa Bassa de Can Rebeu, situada a uns 50 m de distància.
 
Bassa, sa
Fonètica: «ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de sa Bassa de Son Vidal,  situada vora les 
cases de la possessió i vora sa Quintana.

1906, 11 de març, «... fincas que posseen en Son Calent, contiguas al comunal terreno y balsa de Se 
Quintana de Son Vidal de La Costa». LAAS.
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Bassa, sa
Fonètica: «ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  integrat per nou tanques i 
situat entre na Pelada, sa Bassa Llova, Son Costa i Son Tou. No s'hi coneix cap bassa. 
Tal vegada hi havia la que donà nom a sa Bassa Llova, però no podem descartar que es 
tracti de dues basses i que els dos noms no tenguin res a veure entre ells.
 
Bassa, sa
Fonètica: «ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Depòsit natural d'aigua, situat a Santanyí, dins la possessió de sa Talaiola, entre 
l'Hospital i es Desmamador. És una bassa petita, eixuta en gran part de l'any. Un temps 
hi havia ànedes domèstiques.
 
Bassa, sa
Fonètica: «ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de conreu sense arbres, de forma trapezoïdal, situada a s'Alqueria Blanca, 
dins es Serral Vell, entre les cases i sa Costa des Serral. El depòsit d'aigua que en motivà 
el nom ja no existeix. Era una bassa empriuera d'uns 15 o 20 m de llargària, per uns 4 m 
d'amplària. La profunditat era d'uns 2'40 m.
 
Bassa, sa
Fonètica: «ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de sa Bassa de ses Angoixes.

1908, 21 d'abril, sa Bassa. PcJA.
1909, 2 de setembre, Se Bassa. PcJA.
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Bassa, sa
Fonètica: «ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Bassa des Pujol, situada a s'Alqueria Blanca, dins 
es Pujol, entre es Negadissos i es Creuers des Pujol.
 
Bassa Clota, sa
Fonètica: «ÇB«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 507
Situació: interior

Tancat des Llombards, situat dins es Rafal des Porcs, entre sa Pleta, es Camp 
Roig, sa Pleta Redona, es Tancat d'en Turc i es Pinaret. És un espai de forma irregular, 
amb unes mesures màximes de 2300 m per 900 m. De dalt a baix, és una alternança de 
rotes petites i mitjans. Sols és destacable, per la seva extensió, un sementer de forma 
rectangular, amb arbres, situat vers la part central. La bassa que motivà la denominació 
de tal lloc ja no existeix, ni els informants més vells i eficients la recorden. Dins aquest 
tancat hi ha una cova pretalaiòtica de planta allargada amb dues cambres laterals i fossat 
central.

Presumiblement, el topònim ha perdut la preposició i l'article (< *sa Bassa de sa 
Clota). El substantiu  clota té tot  l'aspecte de ser un femení dimensional de  clot, com 
molt bé ha assenyalat A. Ordinas Garau (2001: 47). Es repeteix sa Clota, a Andratx, 
Artà, Estellencs, Felanitx i Lloseta; la Clota, a Barcelona i el 1666 a Lliçà de Munt, 
(Anònim, 1982: 25); les Clotes a Sant Vicenç dels Horts; ses Clotes a Marratxí.

CTM, p. 77; MGM, 42-10i.
 
Bassa Comuna, la
Fonètica: *«ÇB«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Depòsit d'aigua i nom desapareguts, situats a Santanyí, a lloc desconegut. Podria 
no ser un vertader topònim i tractar-se d'una referència a sa Bassa Juana. 

El juny de 1310 Ramon Desbrull i Bernat Beltran són els encarregats d'ordenar la 
construcció de 64 basses i 15 aljubs per abastir d'aigua la recentment fundada Santanyí 
("Santanyí", núm. 64, 4-6-1960; Arxiu BVT, 78).

1274, la plaça de davant la bassa. APF (1974: 34).
1436, la bassa comuna de la vila. RRV (2000: 72).
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Bassa d'en Coves, sa
Fonètica: «ÇB«D«NÈ�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504
Situació: interior

Bassa desapareguda que es trobava dins el casc urbà de ses Salines, a la sortida 
del poble, vora la carretera de sa Colònia.
 
Bassa d'en Garrot, sa
Fonètica: «ÇB«D«ï«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Bassa desapareguda, situada a la Costa, al lloc dit es Turó d'en Garrot, vora el 
camí. Era una bassa natural, oberta dins la roca, d'uns 25 m de llargària per uns 10 m 
d'amplària.  Conservava  aigua  quasi  tot  l'any.  Va  ser  reblida  entre  1950  i  1970. 
Coneguda també amb el nom de sa Bassa de Can Maimó.
 
Bassa d'en Ginard, sa
Fonètica: «ÇB«D«ZÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 510
Situació: interior

Depòsit d'aigua situat a Santanyí, dins les roques des Passatge de Son Morlà, 
prop del portell que dóna al torrent. Porta el cognom d'un tal Joan Ginard, de Campos, 
que morí vers la dècada del 1940-1950. Se'n portava terra de la quintana per tal  de 
millorar les seves finques i arribà a fer una bassa. Tal vegada una de les seves finques 
era es Torrent d'en Ginard, situat vora es Racó de n'Aulet.
  
Bassa d'en Guida, sa
Fonètica: «ÇB«D«ÈïD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  trapezoïdal,  situat  a  Calonge, 
possiblement  dins  es  Comtès,  entre  Lo  d'en  Sabater  i  na  Verdal.  Guida és  un 
hipocorístic de Margalida.
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Bassa d'en Guimbau, sa
Fonètica: «ÇB«D«ïÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Bassa d'en Llombau, situada a Santanyí, vora la 
carretera de s'Alqueria Blanca, entre Ca l'Amo en Bernat Metge i es Molí des Saig. És la 
variant més acostada a l'ètim germànic del cognom Ercanbald 'indígena audaç' (F. de B. 
Moll,  1982:  94),  que  donà  Arguimbau.  Tot  i  això,  és  una  variant  molt  minoritària, 
recollida només de dos informants.
 
Bassa d'en Llembau, sa
Fonètica: «ÇB«D«´«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Bassa d'en Llombau, situada a Santanyí, vora la 
carretera de s'Alqueria Blanca, entre Ca l'Amo en Bernat Metge i es Molí  des Saig. 
Llembau deu venir de la variant  Llimbau, com llecència < llicència,  llengot <  llingot, 
potser  per  ultracorrecció  davant  la  freqüència  d'evolucions  inverses  com  llabrell > 
llibrell,  llevanya > llivanya,  llecorella > llicorella,  lladronia > llidronia,  lledó > llidó, 
lleganya > lliganya, llegó > lligó, llagost > lligost, lletsó > llitsó, llavió > llivió, llexiu > 
llixiu, etc.
 
Bassa d'en Llimbau, sa
Fonètica: «ÇB«D«´È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Bassa d'en Llombau, situada a Santanyí, vora la 
carretera de s'Alqueria Blanca, entre Ca l'Amo en Bernat Metge i es Molí  des Saig. 
Llimbau ve de Gimbau, una variant del cognom Guimbau (cf. Guimferrer > Gimferrer), 
per lateralització (cf. Jafuda > top. Torrellafuda, antr. Gertrudis > Lletrudis, Jacinto > 
Llacinto), o de la variant antiga Alimbau (n'Alimbau > na Limbau, per fals tall, i > na 
Llimbau, per palatalització i en Llimbau, per masculinització.
 
Bassa d'en Llombau, sa
Fonètica: «ÇB«D«´È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5

209



Situació: interior

Antic  depòsit  d'aigua  desaparegut,  situat  a  Santanyí,  vora  la  carretera  de 
s'Alqueria Blanca, entre Ca l'Amo en Bernat Metge i es Molí des Saig. Els informants 
no l'han conegut però saben el lloc exacte de la seva ubicació, al costat mateix de la 
carretera. A l'altra banda de la via encara roman la síquia de drenatge, que conduïa cap a 
l'exterior les aigües sobrants i és l'origen del nom de na Síquia d'unes finques quasi 
veïnes. 

Sobre l'etimologia, havia pensat en una possible relació amb el llatí  LUMBARIU 
'turó, pujolet',  pel fet que, vers dues tanques més al nord-est, el terreny fa una petita 
elevació, però ja veurem que no anava per bon camí.

L'opacitat del topònim ha generat totes aquestes variants: sa Bassa des Llombau, 
sa Bassa de Llombau, sa Bassa Llombau, sa Bassa d'en Llembau, sa Bassa des Llembau, 
sa Bassa d'en Llimbau, sa Bassa des Llimbau, sa Bassa d'en Lluc Bau i sa Bassa d'en 
Lluc  Bauç.  El  fet  de  donar  preferència  a  la  forma  Llombau és  perquè  és  la  que 
transmeten els documents més moderns, encara que no ho facin amb l'article personal. 
Tanmateix la tria d'aquest article com a preferent respon a la certesa que es tracta d'un 
antropònim.

Nom certament intrigant que no havia pogut resoldre satisfactòriament, fins que 
recentment vaig escoltar, de boca de dues persones una variant decisiva: sa Bassa d'en 
Guimbau. És la més acostada a l'etimologia, a partir de la qual es poden explicar totes 
les altres. L'ajut de la documentació ens dóna la certesa d'anar per bon camí en afirmar 
que es tracta de l'antic cognom Arimbau, d'etimologia germànica (F de B. Moll, 1982: 
94).  Els  confrontants  que citen els  documents  del  segle  XIII del  rafal  de Berenguer 
Arimbau o  Grimbau són tots pròxims a la bassa. El cognom  Arimbau té les variants 
Alimbau, Arguimbau i d'altres. A un obra d'antroponímia sarda, del llinatge Lumbau (L. 
Manconi, 1987: 78) es diu el següent: «Forse variazione del cognome spagnolo Alimbau 
o Lombay». 

La seqüència evolutiva  deu ser  la  següent:  Arimbau >  Alimbau >  Limbau > 
Llimbau > Llembau > Llombau > Lluc Bau > Lluc Bauç. Els canvis en la preposició i 
l'article personal i les seves caigudes són ben normals davant un nom que veié perdre la 
transparència amb la desaparició del cognom.

1271, 9 de setembre. Berenguer Arimbau i sa muller Elisenda venen a Pere Morei la meitat de cert rafal 
que tenen per indivís a Santanyí. Confrontants: carrer que va de Santanyí a l'alqueria Blanca, Rafal Roig, 
Porto Petro i litoral marítim. APF (1974: 34). Un dels confrontants citats no deu ser Portopetro, sinó el 
camí que hi va (vegeu el document de 1281). 
1281, 24 de gener. Guillem Gorgs i sa muller Jaumeta venen a Berenguer Arimbau la meitat del rafal que 
tenen a Santanyí. Confronta amb el camí que va a l'alqueria Blanca, el camí que va a Portopetro, rafal 
Roig i el seu honor. APF (1974: 35). 
1286, abril. Pere Morei i sa muller Guerava venen a Pere Mas, blanc, la meitat de cert rafal que era de 
Berenguer Arimbau. Confrontants: camí que va de Santanyí a l'alqueria Blanca, camí que va de Santanyí a 
Portopetro, rafal Roig i la mar. APF (1974: 35).
1294, 24 de juliol. En l'establiment de l'alqueria Domenge se citen com a confrontants: el Rafal Roig, 
l'alqueria Poca, les terres de Martí Porta, Berenguer Grimbau, Guillem Mercader i Arnau Traver. APF 
(1974: 18).
1298, 6 de febrer. Martinus de Jénova ven a Ferrer Sala la meitat d'un rafal comprat a Petro de manso 
albo, que el comprà a Pere Morey i esposa Geralda i en Pere Morey el comprà a Berenguer Arguimbau i 
esposa Elisenda, el qual l'havia comprat a G. Gorgs. Confronta amb camí de Santanyí a Alqueria Blanca, 
Rafal. Roig, camí que va  a Porto Petro i vorera del mar. Arxiu BVT, 11.
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1818, Basa Llombau / Basa del Llombau / La Basa del Llombau / la Basa d'en Llombau. Apeo de Garay 
(Santanyí).
1857, Basa del Llombau. PcR.
1878, 4 d'agost, la Basa des Llombau. LAAS.
1878, 15 de setembre, la Base del Llombau. LAAS.
1914, Base des Llombau. PcCo.
 
Bassa d'en Lluc Bau, sa
Fonètica: «ÇB«D«´È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Bassa d'en Llombau, situada a Santanyí, vora la 
carretera de s'Alqueria Blanca, entre Ca l'Amo en Bernat Metge i es Molí des Saig. Lluc 
Bau, ve de la variant Llombau, per homonimització formal que transparenta una part del 
cognom adaptant-lo al prenom Lluc.
 
Bassa d'en Lluc Bauç, sa
Fonètica: «ÇB«D«´È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Bassa d'en Llombau, situada a Santanyí, vora la 
carretera de s'Alqueria Blanca, entre Ca l'Amo en Bernat Metge i es Molí  des Saig. 
L'antropònim  Lluc  Bauç ve  de  Lluc  Bau (vide:  sa  Bassa  d'en  Lluc  Bau)  per 
homonimització  formal,  que  adapta  la  segona  síl·laba  de  Llombau (sa  Bassa  d'en 
Llombau) al malnom santanyiner Bauç (de Cas Bauç), provinent del topònim es Bauç.
 
Bassa d'en Miqueló, sa
Fonètica: «ÇB«D«È,«ÇB«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Depòsit d'aigua situat a s'Alqueria Blanca, vora la carretera de Portopetro, vora la 
casa de Can Miqueló. Està aparedada i fou escapçada per l'ampliació de la carretera. Ara 
té uns 5 m de llargària.
 
Bassa d'en Ponç, sa
Fonètica: *«ÇB«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509
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Situació: interior

Topònim desaparegut, al·lusiu a un depòsit d'aigua d'ubicació desconeguda, però 
possiblement situat en esLlombards, dins na Bragues, vora Lo d'en Palles. Observem 
que vora na Bragues hi ha Son Ponç.

1695, la Bassa d’en Pons. Era de Miquel Vicens. ARM, D-1281.
1878, 28 de maig, la Basa d'en Pons. Pc JA.
1907,  «camino denominado Se Bassa d'en Pons» /  la  Bassa d'en Pons.  Es  diu  que  es  Figueralet  era 
confrontant, per la part del sud, del camí així denominat. PMV.
1917, Basa d'en Pons. PcPll.
1818, la Basa d’en Pons. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Bassa d'en Ponç, sa
Fonètica: «ÇB«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 508
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de sa Bassa Nova, situada en es Llombards, 
dins es Rafal des Porcs, entre es Camp Redó i sa Tanca Nova.

Bassa d'en Querxell, la
Fonètica: *«ÇB«D««RÈS´
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Depòsit d'aigua i nom desapareguts, situats a Santanyí, vers Son Garrot, en un 
lloc imprecís, vora sa Canal des Pou del Rei. Motivava el nom d'una propietat dita la 
Tanca de la Bassa d'en Querxell (vegeu l’entrada corresponent). L'antropònim és una 
metàtesi  del  llinatge Creixell.  El  20 d'abril  de 1359 ja  es documenta a  Santanyí un 
Bernat Creixell (RRV, 2000:146). 

1789, Laguna d'en Carxell. Expedient sa Bassa Juana. RRV (2000: 179).

Bassa d'en Riera, la
Fonètica: *«ÇB«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un antic depòsit d'aigua no localitzat.

1405, 18 de juliol.  El camí que va a la Bassa d'En Riera és citat com a confrontant d'un alberg amb 
farragenal de Santanyí (M. Danús, 1990: 181-182).
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Bassa d'en Tomeu Salom, sa
Fonètica: «ÇB«D«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 513
Situació: interior

Depòsit natural d'aigua, situat prop de Cala Santanyí, dins una quintana de sa 
Torre Nova. Actualment està reblit. Es tractava d'una bassa no gaire gran (uns tres o 
quatre metres), ni gaire profunda, situada ran del portell d'una tanca de conreu.
 
Bassa d'en Vetla, sa
Fonètica: «ÇB«D«MÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant moderna, no cartografiada, de sa Bassa d'en Vetla, avui desapareguda, 
situada a s'Alqueria Blanca, vora es Camí de na Moreions, dins Lo d'en Vetla.
 
Bassa d'Enquarta, sa
Fonètica: «ÇB«D«NÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Bassa Inquarta, lloc situat entre Son Costa i na 
Batiada.  És  una  forma  deformada  amb  l'intent  de  transparentar  l'antic  sa  Bassa  de 
s'Inquarta, després d’haver perdut l'article: sa Bassa d'Inquarta > sa Bassa d'Enquarta 
(com si fos *sa Bassa d'en Quarta).

CTM, p. 77; MGM, 43-5a.

Bassa d'Inquarta, sa
Fonètica: «ÇB«DNÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Bassa Inquarta, lloc situat entre Son Costa i na 
Batiada. És una variant que no està afectada per la caiguda de la preposició (< ant. sa 
Bassa de s'Inquarta), però sí per la de l'article.

Bassa de Can Maimó, sa
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Fonètica: «ÇB«D«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Bassa d'en Garrot, avui inexistent,  situada a la 
Costa, al lloc dit es Turó d’en Garrot.
 
Bassa de Can Nin, sa
Fonètica: «ÇB«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de sa Bassa de Son Vidal, situada a la Costa, 
vora les cases de la possessió i vora sa Quintana.
 
Bassa de Can Rebeu, sa
Fonètica: «ÇB«D«Ç«ÈBE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Depòsit d'aigua situat a Calonge, dins es Comtès, a Can Rebeu Vell, prop des 
Camí de ses Verdals.
 
Bassa de Cas Senyor, sa
Fonètica: «ÇB«D«Ç«Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 518
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Bassa Gran, situada a Calonge, dins sa Tanca de 
sa Bassa, vora la carretera de Cala d'Or.
 
Bassa de les Velles, la 
Fonètica: *«ÇB«D««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim pretèrit  d’un depòsit  d’aigua no localitzat,  tal  vegada de s’Alqueria 
Blanca. 
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1818, Basa de las Veyes. Apeo de Garay (Santanyí). 

Bassa de Llombau, sa
Fonètica: «ÇB«D«´È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Bassa d'en Llombau, situada a Santanyí, vora la 
carretera de s'Alqueria Blanca, entre Ca l'Amo en Bernat Metge i es Molí  des Saig. 
Prové  de  la  caiguda  de  l'article  personal,  normal  davant  un  cognom  inexistent  i 
desconegut.
 
Bassa de na Bordissot, sa
Fonètica: «ÇB«D««BRDÈ�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 505.5
Situació: interior

Bassa desapareguda, situada a ses Salines, dins es Camp de sa Creu, vora el camí 
que fa partió amb na Bordissot. Hom diu que tenia aigua quasi tot l'any.
 
Bassa de na Castellet, sa
Fonètica: «ÇB«D««««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508
Situació: interior

Bassa desapareguda,  situada dins  el  nucli  urbà des  Llombards,  en el  lloc  on 
actualment hi ha l'escola. Devia ser el lloc de proveïment d'aigua del poblat talaiòtic que 
s'estenia  dins  es  Violari  i  na  Castellet.  Es  diu  que  hi  abeuraven  el  bestiar  de  les 
possessions de Son Belard, So n'Amer i Son Salom i que les dones llombarderes hi 
rentaven roba. Vegeu la Bassa dels Llombards. Si hem de jutjar pel document, sembla 
que va existir una variant pluralitzada.

1886, 22 de febrer, «el camino Bassa de Ne Castellets.» LAAS.
 
Bassa de na Padrines, sa
Fonètica: «ÇB«D«««ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 518.5
Situació: interior
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Depòsit d'aigua desaparegut, situat a Calonge, a la possessió de Can Marines, 
dins na Padrines, vora la partió de ses Deu Quarterades. Va ser reblit.
 
Bassa de na Sinquarta, la
Fonètica: *«ÇB«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant antiga, del segle XV, desapareguda i deformada, de sa Bassa Inquarta, 
terreny situat entre Santanyí i s'Alqueria Blanca, entre Son Costa, Son Tou, na Ferrereta, 
sa Barraca, na Batiada, ses Rotes i Son Misser. Vegeu sa Bassa Inquarta.

Bassa de na Venrella, sa
Fonètica: «ÇB«D«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-5
Latitud: 4361
Longitud: 508
Situació: interior

Nom d’un antic depòsit d’aigua, situat a Santanyí dins na Venrella, al costat de la 
partió de Felanitx. Ja no existeix ni se'n veu rastre algun.

Bassa de sa Coma, sa
Fonètica: «ÇB«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507.5
Situació: interior

Bassa, actualment reblida, situada en es Llombards, al costat des Camí de ses 
Salines, vora Ca ses Comes. Pren el nom de la finca on estava situada.
 
Bassa de sa Pleta, sa
Fonètica: «ÇB«D««È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506
Situació: interior

Bassa  de  ses  Salines,  situada  dins  sa  Pleta  Gran  des  Rafal  Genars.  Està 
parcialment aparedada i aguanta l'aigua durant molt de temps. Al costat hi ha una pica 
excavada dins la roca.
 
Bassa de sa Punta, sa
Fonètica: «ÇB«D««È«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518
Situació: interior

Depòsit natural d'aigua, situat a Portopetro, dins sa Pleta de sa Punta, entre es 
Pou de s'Hort i sa Platja.

Bassa de sa Vinya, sa
Fonètica: «ÇB«D««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Depòsit natural d'aigua, situat en esLlombards, dins es Rafal des Porcs, entre es 
Camp des Pou i es Camp Roig.   Amb uns 50 m de llargària i la meitat d'amplària i un 
metre de màxima fondària és la bassa més gran de les que subsisteixen a la zona objecte 
d'estudi, tot i que s'ha de dir que, amb el règim actual de precipitacions i per causa d’una 
neteja  excessiva  que eliminà  els  sediments  de fang,  ara  s'eixuga amb facilitat.  Està 
resguardada del sol per unes mates disforges, potser també unes de les més altes dels 
dos termes.

CTM, p. 77; MGM, 42-10f.

Bassa de ses Angoixes, sa
Fonètica: «ÇB«D«««NÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Ja no existeix. Era situada a Santanyí, en el lloc de ses Angoixes, entre sa Tanca 
de sa Rota des Fusters i So n’Alegre. Dins les dues tanques que n'han heretat el nom 
resten alguns ametlers dels molts que hi havia. La bassa estava situada dins el camí que 
separa ambdues finques. L’indret també és conegut sota la variant simplificada de sa 
Bassa. Antigament es deia la Bassa Vermella. Les intenses pluges del 7 de setembre de 
2001  restauraren  per  alguns  dies  la  vocació  hídrica  d'una  de  les  dues  tanques. 
Antigament hi abeuraven bestiar i es diu que algunes mules joves es resistien a beure-hi. 
Fou reblida vers els anys cinquanta.

Bassa de ses Guàrdies, sa
Fonètica: «ÇB«D««RÈÄRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 508.5
Situació: interior
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Bassa  amb  parament  artificial,  eixuta  en  gran  part  de  l'any,  situada  en  es 
Llombards, dins es Rafal des Porcs, al costat del sementer de ses Guàrdies.
 
Bassa de ses Vaques, sa
Fonètica: «ÇB«D««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Antic depòsit natural d'aigua i terreny de conreu amb arbres, situats a s'Alqueria 
Blanca, entre sa Paret d'en Toni, sa Tanca Gran, ses Cases Noves, etc. La bassa, avui 
desapareguda, estava ran del camí. La descriuen rodonenca, d'uns 6 m de diàmetre i uns 
0'40 m de profunditat. Diuen que no aguantava l'aigua gaire temps.
 
1695, la basa de las Vaques. ARM, D-1281.
1818, Bases Vacas. Apeo de Garay (Santanyí). 

Bassa de Son Morlà, sa
Fonètica: «ÇB«D«Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Depòsit  natural  d'aigua,  situat  a  Santanyí, entre les  cases  de Son Morlà  i  sa 
Quintana de Son Morlà.  Deu tenir uns 30 m de diàmetre i està circuït de paret.  No 
conserva l'aigua tot l'any. 
 
Bassa de Son Vidal, sa
Fonètica: «ÇB«D«Ç�MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Antic depòsit d'aigua, avui desaparegut sota el camí, situat a Son Vidal, vora sa 
Quintana. És conegut també amb els noms de sa Bassa de Can Nin i sa Bassa.
 
Bassa del Molí d'en Mir, la
Fonètica: *«ÇB«D«ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 511.5
Situació: interior

Topònim  desaparegut,  referent  a  un  depòsit  d'aigua  avui  inexistent,  situat  a 
Santanyí, a l'inici de la carretera de Palma, vora es Molí d'en Mir.
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1789. Laguna del Molí d'en Mir. Expedient sa Bassa Juana. RRV (2000: 179).

Bassa del Pou d’Allà Baix, la
Fonètica: *«ÇB«D«ÇD´ÈBS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510
Situació: interior

Depòsit d'aigua desaparegut, situat a Santanyí, vora el Pou de Lla Baix, avui dit 
es Pou o també es Pou des Camí des Pou.

1789. Laguna del Pou De lla baix. Expedient sa Bassa Juana. RRV (2000: 179).
 
Bassa del Racó, la
Fonètica: *«ÇB«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'un  depòsit  d'aigua  de  localització  incerta,  situat  en 
esLlombards o en esRafal Genars (ses Salines).

1529,  5  de  desembre.  En  el  lloguer  que  fa  Jaume Campfullós  a  Mateu  Bonet  de  la  possessió  dels 
Llombards i el rafal d'en Genàs, el llogater tendrà empriu a la bassa del Racó. RRV (2000: 118).
 
Bassa dels Ametlers, la
Fonètica: *«ÇB«D«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511.5
Situació: interior

Topònim d'un depòsit d'aigua desaparegut, situat a Santanyí, vora sa Creu des 
Cementeri, un poc més enllà, dins es Camí Nou. Sembla que les restes que arribaren als 
nostres dies eren les del lloc dit es Femer de Cas Coix (vegeu l’entrada corresponent).

1306, 3 de desembre. Es diu que un figueral que s'estableix confronta per una banda amb el camí nou que 
parteix de la població, per davant l'hospici del rector, i va a cala Figuera i per l'altra amb el camí de la 
plaça d'en Gaià cap a la bassa dels «ameulers». RRV (1973b: 7; i (2000: 30).
1400, 26 de maig. Pere Albert i sa muller Salvadora estableixen a Romeu Albert i muller Agnès un hort 
amb sester molt prop de la bassa dita dels ametllers.  M. Danús (1990: 165).
1730, Bassa dels amel·lés / Bassa dels Amel·lés. AHM, RP,  2934 / 38.
1789, Laguna dels Amel·lers. Expedient sa Bassa Juana. RRV (2000: 179).

Bassa dels Llombards, la
Fonètica: *«ÇB«D«´È
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Depòsit d'aigua i topònim desapareguts, situats en esLlomards a lloc desconegut. 
És possible que sigui la que es coneix sota el nom de sa Bassa de na Castellet.

1385, 3 de setembre, la Bassa Llombarts. Confronta amb Arnau Albertí? i Bernat Petro. Arxiu BVT, 143. 
1385, 19 de setembre, «sort de terra dita la Bassa dels Llombarts». J. Lladó (1959: 67). És possible que 
aquest document sigui el mateix que l'anterior.
1393. Se cita el camí [que va] a la Bassa Llombarts. Arxiu BVT, 149.
1409, 2 de gener, la sort de la bassa del Llombards. M. Danús (1990: 186).

Bassa dels Pins, la
Fonètica: *«ÇB«D«Ç
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut d'un depòsit d'aigua de localització desconeguda. Podria 
ser tal volta una variant antiga de sa Bassa des Pinar?

1791, 18 de gener. Joan Vicens i d'altres es queixen perquè els han fet pagar per haver tallat pins a la  
Bassa dels Pins o la Comuna de la Bassa que és dels habitadors de l'Alqueria Blanca i demanen que els 
tornin els diners. RRV (2000: 181).

Bassa des Cabots, sa
Fonètica: «ÇB«D««ÈB�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada, molt  minoritària, de sa Bassa des Dolç, situada a la 
costa salinera, entre s'Illotó des Dolç i sa Barraca de sa Senyora. Amb el mateix nom és 
conegut de molta gent un altre indret de la costa de sa Colònia.
 
Bassa des Cabots, sa
Fonètica: «ÇB«D««ÈB�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Entrada de la mar de la costa salinera, situada entre Cala Galiota i sa Platja des 
Marquès i  entre sa Punta de sa Bassa des Cabots i  sa Síquia de sa Sal.  És un racó 
semicircular, molt  tancat i  d'escassa profunditat.  Està voltat d'arenal amb formacions 
dunars cobertes de cards marins,  Limonium, fonoll  marí i  plantes herbàcies. Darrere, 
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prop de la síquia, hi ha un niu de metralladora. Sobre el genèric  bassa, aplicat a una 
entrada de la mar d'aigües somes, vegeu sa Bassa des Dolç.
 
Bassa des Calons Grans, sa
Fonètica: «ÇB«D««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 520
Situació: interior

Antic  depòsit  d'aigua,  situat  a  Cala  d'Or,  rere  la  platja  des  Calons  Grans, 
desaparegut vers 1931 o 1932 quan construiren el pont que travessa el torrent. Era una 
bassa natural, oberta dins la roca, d'uns 2 m quadrats, amb una rampa per facilitar l'accés 
al bestiar. Hi havia uns 0'40 m d'aigua, gairebé al nivell de la mar. En tenia  tot l'any, per 
més que la sequera de l'estiu fos intensa. Prop hi havia dos pous d'aigua bona, d'uns 2'50 
m de profunditat. Més cap a dins el torrent n'hi havia un altre, d'aigua no tan bona i dos 
parats que se sembraven de civada. Un any una maregada hi va arribar i va ajaçar tot el 
blat.
 
Bassa des Camp de s'Avenc, sa
Fonètica: «ÇB«D«Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 507
Situació: interior

Bassa oberta dins la terra del sementer des Camp de s'Avenc, vora el camí que el 
delimita. És de forma quasi quadrangular, potser d'uns 20 m de costat i més d'un metre 
de profunditat. No es pot dir amb certesa si és natural.
 
Bassa des Cantons, sa
Fonètica: «ÇB«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514.5
Situació: interior

Nom antic d'un depòsit d'aigua desaparegut, situat a s'Alqueria Blanca, vora es 
Camí de na Moreions, dins Lo d'en Vetla. No era gaire profund i tenia uns 5 m, o 7 m, 
de llargària.  No puc explicar la motivació del nom. Tal vegada estava delimitat  per 
cantons de marès? Modernament se'n deia sa Bassa d'en Vetla.
 
Bassa des Clot, sa
Fonètica: «ÇB«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
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Longitud: 515
Situació: interior

Depòsit d'aigua natural, avui reblit, situat a Santanyí, en esCamí de s'Amarador, 
entre na Prima i es Pins de na Vidala. Conservava l'aigua gairebé tot l'any. Motiva el 
nom de sa Rota des Clot. La situació sobre el mapa és només aproximada.

Bassa des Coll, sa
Fonètica: «ÇB«D«È�´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Depòsit  d'aigua  natural  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  ran  de  la  carretera  de 
Portopetro,  al  costat  de la tanca dita  na Metge. Fou reblit  vers mitjan segle XX, en 
eixamplar la carretera. Diuen que era molt gran, amb més de 2 m de profunditat, i que 
l'aigua hi aguantava tot l'any.

Dóna nom a més de vint finques disperses en quatre grups pels voltants del punt 
embrionari del topònim. A més, ha generat el malnom Bassacoll, que és aplicat a una 
casa de l'altra part del camí. El coll al·ludit pel topònim, no present en cap altre nom, és 
el que marca la carretera en assolir la cota dels 50 m, una vegada pujades les costes des 
de Portopetro cap a s'Alqueria Blanca.

A Llucmajor hi  havia un nom idèntic,  documentat  en el  segle XIV: «batiam 
vocatam del Coll », B. Font Obrador (1972: 217).

CTM, p. 77; MGM, 43-7a.

1695, la Bassa del Coll. ARM, D-1281.
1818, basa del Coll / Basa Coll / Basa del Coll. La variant Basa d’en Coll deu ser un error de l’escrivà. 
Apeo de Garay (Santanyí).

Bassa des Coll d'en Felip, sa
Fonètica: «ÇB«D«Ç�´«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
prop de Can Bassacoll, entre es Barranc i Ca sa Viuda.
 
Bassa des Comellars, sa
Fonètica: «ÇB«D««È´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505
Situació: interior
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Bassa artificial,  situada a ses Salines, dins es Comellars, prop de la corba de 
nivell dels 50 m, no gaire lluny de la paret de sa Pleta de sa Conillera. És una bassa 
encimentada i no gaire grossa, construïda perabeurar el bestiar.
 
Bassa des Dolç, sa
Fonètica: «ÇB«D«RÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Entrada marina de la costa salinera, situada vora sa Platja des Dolç, entre s'Illotó 
des Dolç i sa Barraca de sa Senyora. És un petit racó voltat de roquissars d'uns 2 m 
d'altura, esberlats al costat de la ribera. A l'entrada afloren alguns petits esculls. Hi ha 
senyes  d'haver-s'hi  arrencat  marès.  La vegetació  és  de  savines  barraqueres,  barrella, 
gram,  esparreguera  castellana  i  Atriplex  halimus.  El  topònim es  Dolç  troba  aquí  la 
motivació en el fet que hi surt aigua menys salada que la de la mar. A l'estiu és més 
fresca i a l'hivern més calenta. Hi ha una evident relació geològica amb el lloc veí de 
s'Esfondrat des Dolç, situat 15 m, o 20 m, més enrere.  Corre la llegenda que si es tira un 
sac de palla dins es Gorguet, que és un clot amb aigua del terme de Campos, vora es 
Banys de Sant Joan, després d'algun temps, surt aquí. El nom de bassa aplicat a un racó 
de la mar d'aigües tranquil·les és propi de coloniers i de felanitxers (cf. sa Bassa Nova, a 
Portocolom). Algun informant en diu sa Bassa des Cabots, tot  i  que aquest topònim 
s'aplica a un altre lloc colonier amb molta més intensitat.

VMaRV (1961-1962: 35).
 
Bassa des Garballó, sa
Fonètica: «ÇB«D«RÆ«RB«È9
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 519.5
Situació: interior

Bassa d'uns 15 m de llargària, per altres tants d'amplària, situada a Calonge, dins 
Can Marines, en el lloc dit es Garballó. Està tancada amb una paret força antiga, mol 
derruïda. El trespol és de roca, amb un cocó perfacilitar l’aprofitament total en cas de 
sequera. La màxima profunditat és de 0'90 m. El bestiar hi té accés per una rampa. En 
gran  part  de  l'any,  ara  es  troba  eixuta.  Al  costat  té  una  olivera  de  soca  gruixada i 
retorçuda, una savina i cinc ullastres.
 
Bassa des Llembau, sa
Fonètica: «ÇB«D«´´«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada de sa Bassa d'en Llombau, situada a Santanyí, vora la 
carretera de s'Alqueria Blanca, entre Ca l'Amo en Bernat Metge i es Molí des Saig. Ve 
de sa Bassa d'en Llembau, ja que des s'articula aquí com a dell, en un punt molt pròxim 
al de l’articulació de d'en.
 
Bassa des Llimbau, sa
Fonètica: «ÇB«D«´´È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Bassa d'en Llombau, situada a Santanyí, vora la 
carretera de s'Alqueria Blanca, entre Ca l'Amo en Bernat Metge i es Molí des Saig. Ve 
de sa Bassa d'en Llimbau, ja que la proximitat articulatòria entre la variant amb article 
pesonal i la variant amb article salat és tan gran que sovint els informants passen d'una a 
l'altra indistintament i la percepció no és gens fàcil.
 
Bassa des Llombau, sa
Fonètica: «ÇB«D«´´È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  sa  Bassa  d'en  Llombau,  antic  depòsit  d'aigua 
desaparegut, situat a Santanyí, vora la carretera de s'Alqueria Blanca, entre Ca l'Amo en 
Bernat Metge i es Molí des Saig. De sa Bassa d'en Llombau hom passa a sa Bassa des 
Llombau amb facilitat, per causa de la proximitat articulatòria entre d’en i des + ´ .
 
Bassa des Pinar, sa
Fonètica: «ÇB«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i algun residu de pleta, situat entre es Torrent d'en 
Roig i na Replà. Està integrat per una quinzena de tanques. El depòsit natural d'aigua 
que li donà nom ha desaparegut. Vegeu la Bassa dels Pins.

1782, la Basa del Pinar. PSC.
1793, La Basa del Pinar. PSC.
1796, La Basa del Pinar. PSC.
1818, la Base del Pinar. Apeo de Garay (Santanyí).
1867, basa del Pinar. Circumscripció parroquial. APS.
1888, 7 d'octubre, Bassa del Pinar. LAAS.
 
Bassa des Pou, sa
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Fonètica: «ÇB«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510
Situació: interior

Antic  depòsit  d'aigua  desaparegut.  Estava  situat  a  Santanyí vora  l'escorxador 
municipal, rere es Pou.
 
Bassa des Pujol, sa
Fonètica: «ÇB«D«ÈZ�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Bassa gran, d'uns 25 m de llargària per uns 15 d'amplària, situada en es Pujol, 
dins es Sementer de sa Bassa, al qual dóna nom. Aguanta l'aigua bastant de temps i 
antigament en tenia quasi tot l'any. Té vegetació lacustre. També es diu, simplement, sa 
Bassa.
 
Bassa des Rafal Palla, sa
Fonètica: «ÇB«D««È9«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Bassa situada vora un camí de Cas Perets, dins un racó tancat de paret alta, vora 
la tanca del mateix nom, que és plena d'ametlers. La bassa és de forma absidal, d'unes 
25 per 25 passes i 1'40 m de profunditat. Les pluges del 7 de setembre de 2001 la feren 
vessar i anegaren els camps que l'envolten.

1774, Bassa del Rafal Palla. PcR. 
1833, 6 de febrer, «la base llamada del Rafal Palla». PcLl.

Bassa des Rafalet, sa
Fonètica: «ÇB«D«««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Bassa situada dins una quintana de Cas Perets, ran de camí, prop de les cases des 
Rafalet, davant sa Tanca de na Carriona. Té una forma aproximadament triangular, amb 
15 passes de base i unes 20 passes d'altura. La màxima profunditat és d'un metre. Les 
pluges del 7 de setembre de 2001 la deixaren ben al raset d'aigua.
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Bassa des Torrent, sa
Fonètica: «ÇB«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 508
Situació: interior

Nom d'una tanca llarga de forma irregular, subdividida per una paret i situada 
vora na Garrot. És un conradís amb pocs arbres i zones de pletes que acusen la magror 
del terreny. Es troba llit avall de la conca que comença en es Saragall.

Bassa Gran, sa
Fonètica: «ÇB«ÈÄR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504.5
Situació: interior

Nom saliner d'un dels dos sectors, avui deasaparegut, en què es dividia sa Bassa 
Lluny.
 
Bassa Gran, sa
Fonètica: «ÇB«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 518
Situació: interior

Depòsit d'aigua situat a Calonge, dins sa Tanca de sa Bassa, vora la carretera de 
Cala d'Or. Estava tancada de paret i conservava l'aigua durant molt de temps. Va ser 
reblida a principis dels anys setanta. També es deia sa Bassa de Cas Senyor.
 
Bassa Inquarta, sa
Fonètica: «ÇBNÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, format per catorze tanques, 
situat entre Son Costa, Son Tou, na Ferrereta, sa Barraca, na Batiada, ses Rotes i Son 
Misser. Té uns 700 m de llargària, per uns 300 m d'amplària. La bassa que motivà el 
nom ja no existeix. Sembla que estava situada a un racó vora la finca de ses Rotes. 

El  fet  de  ser  un nom opac ha fet  néixer  diverses  variants.  Les més fidels  a 
l'etimologia sembla que ja són testimonials: sa Bassa d'Inquarta, sa Bassa s'Inquarta, sa 
Bassa d'Enquarta. La documentació transmet una variant més deformada que la darrera, 
però no ha arribat a l'actualitat.
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És quasi segur que aquest interessant topònim té alguna cosa a veure amb la 
quarta part d'una herència. Sembla testimoniar-ho el primer document.  El DCVB, s. v. 
quarta, en defineix tres tipus:
1.  Quarta falcídia: «la que en el Dret Romà corresponia a l'hereu testamentari en cas 
que el testador disposàs de més de les tres quartes parts en llegats o donacions per causa 
de mort o entre esposos».
2.  Quarta marital:  «el dret que tenia la viuda pobra per a adquirir la quarta part de 
l'herència del marit premorient».
3.  Quarta trebel·liànica: «la que podia detraure l'hereu fiduciari de l'import líquid de 
l'herència abans d'entregar aquesta al fideicomissari».

És possible que en algun document d’herència, redactat en llatí, es repetissin les 
paraules «...  in quarta...» i  això impactàs en la ment popular fins al punt d'arribar a 
determinar  el  nom  de  l'indret:  sa  Bassa  de  s'Inquarta  (cf.  l’ictiònim  quetsémper, 
provinent de la part del  Gloria Patri «et nunc et semper», com ha demostrat J. Veny, 
1996). La caiguda de la preposició (cf. sa Bassa Lluny) en faria sa Bassa s'Inquarta i la 
caiguda de  l'article  (cf.  sa  Tanca  Barrera)  faria  arribar  el  nom a sa  Bassa  Inquarta. 
L'intent de dotar-lo de transparència en faria sa Bassa d'en Quarta i  sa Bassa Cinquanta 
(aquest només en la documentació escrita). En un document en castellà també trobarem 
la reinterpretació de la Basa sin Cuarta.

1405, 12 de setembre. Antoni Cifre i la seva esposa Mateva venen la quarta part de la garriga de la tanca 
de la bassa dita de Na Sinquarta. M. Danús (1990: 182).
1578, «Cosme rigo, ... tres rottas dites de la bassa Sinquart.» Stims, f. 21 v.
1695, la Bassa de la Inquarta. ARM, D-1281.
1747, La bassa de Sinquarte. PcR.
1783, la Basa cinquante. Citat com a confrontant de la Rota d'en Gustí, de Son Proenç. PcR.
1818, Basa Cinquarta. Apeo de Garay (Santanyí).
1837, la Basa cinquarta. PcR.
1837, La Basa sin Cuarta. PcR.
1867, Basa in cuarta. APS.
 
Bassa Juana, la
Fonètica: *«ÇB«ZÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Depòsit d'aigua i topònim desapareguts, situats a la part baixa (ant. jusana) de 
Santanyí, entre s'Aljub i sa Creu de Can Colovet. Era una bassa gran, en la qual rentaven 
les  dones  des  de  temps  immemorial,  dins  unes  piques  que  hi  havia.  El  propietari 
setcentista de Can Calders, avui Can Colovet, rector de la parròquia de Sant Joan, que 
havia construït  la  casa davant  la  bassa,  la  va reblir  i  els  jurats  l'obligaren a  què la 
destapàs de bell nou. Amb un canvi de l'ajuntament va aconseguir reblir-la de bell nou. 
Aquests fets mogueren un plet que va durar llarguíssims anys. Hi va haver informes de 
tota mena i una junta de veïns el 1765. El rector Rafel Caldés adduïa les molèsties que 
els granots i  altres animals  provocaven als habitadors de la  rodalia i  deia que,  amb 
l'arribada de les aigües des Pou del Rei,  l'aigua del pou de la plaça i les basses que, 
segons el plànol que adjuntava, circuïen la població, la Bassa Juana només ocasionava 
contrarietats.  Els veïns i un nou ajuntament opinaven que era molt  necessària per la 
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carència d'aigua que des de sempre havia patit la població. Després d'anys i panys de 
pros i contres, es va resoldre urbanitzar definitivament l'espai i que els compradors dels 
solars reblissin la part corresponent de la depressió. 

Per a més detalls del plet, vegeu V. M. Rosselló Verger (1960a, 1960b i 1964: 
216).

Sobre l'antic adverbi jusà / jusana, vegeu l’entrada es Pou Juà.

1578, «una tancha junt a la bassa Joana». Stims, f. 2 v;  a Joan Burguera, paraire, «una tanca junt a la 
bassa Joana». Íd. f. 15 v; «Apolònia malsà [?], àlies bonetta, una tancha junt a la bassa joana». Recordem 
que vora sa Bassa Joana hi ha els terrenys dits na Boneta. Íd. vol. II; Joan Burguera, «una tancha junt a la 
bassa Joana». Íd. vol. II. 
1695, la Bassa Juana. ARM, D-1281.
1765, 12 de novembre. Es discuteix sobre l'atemptat comès a les 2 de la nit del 2 de setembre, data en què 
fou destruïda la Bassa Joana. Arxiu BVT, 660.
1787, 22 de març. El prevere Rafel Caldés exposa la brutor de les bugades i altres immundícies de la 
bassa Juana, que va fer tapar i ara els regidors la volen fer destapar. RRV (2000: 176-177). En el plànol 
que es troba entre els documents del plet originat pel cobriment de la bassa, aquesta es troba sota la grafia 
castellanitzada de Laguna Juana.
 
Bassa Llombau, sa
Fonètica: «ÇB«´È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Bassa d'en Llombau, situada a Santanyí, vora la 
carretera de s'Alqueria Blanca, entre Ca l'Amo en Bernat Metge i es Molí  des Saig. 
Prové  de  la  variant  sa  Bassa  d'en  Llombau,  per  caiguda  de  la  preposició  i  l'article 
personal. Hi pot passar directament o a través d’altres passos intermedis.
 
Bassa Llova, sa
Fonètica: «ÇB«È´�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat entre Son Sanç, sa Talaia des Càrritx, Son 
Tou, Son Marimon, n'Albacor i na Bordissot. És un espai de forma força irregular, d'uns 
1000 m de llargària, per uns 550 m d'amplària màxima. Està dividit en unes cinquanta 
tanques.  Antigament  es  deia  el  Rafal  de  la  Llosa  i  també,  simplement,  la  Llosa. 
Actualment no hi ha cap bassa destacable. La que donà nom al lloc podria haver estat 
dins un terreny veí que es diu sa Bassa.

CTM, p. 77; MGM, 43-5a.

1281, 7 de maig. Joan Peris i sa muller Cília estableixen a Ramon Bardoll i muller Elisenda un rafal a 
l'Alqueria Blanca, anomenat de la Loza. Entre els confrontants se citen el rafal Roig, el camí que va de 
l'Alqueria Blanca a Santanyí, la tenència de Bernat Manresa, una garriga i la mar. APF (1974: 30); RRV 
(2000: 23).
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1323, maig. Lluquí Julià estableix a Maimó Cifre la meitat del rafal de la Llosa. Confronta amb el rafal 
Roig i camí de l'Alqueria Blanca. RRV (2000: 35).
1405, 12 de setembre. El rafal de la Llosa és un dels confrontants del camp de la Teulera. M. Danús 
(1990: 182-183).
1578, «Baltasar Sans... una possessió anominada al Rafhal roig y la llossa». Stims, f. 29 v.
1769, la Basa Llouha. PcR.
1769, «senderio nuncupato de la Basa Llouha». PcR.
1796 (post), la Bassa llova. PcCl.
1814, la Basa llova. PSC.
1818, la base llove / la Basa llova. Apeo de Garay (Santanyí).
1842, La Basa Llova. PSC.
1857, 20 de desembre, «las cuatro cuarteradas tierra de las tanques de la basa llova». PcGe.
1858, 31 de desembre, la basa llova / la base llova. PcCn.
1885, 10 de gener, La Bassa Llova / Sa Bassa Llova. PcJA.
 
Bassa Lluny, sa
Fonètica: «ÇB«È´ø
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504.5
Situació: interior

Bassa que presta el nom a dues tanquetes de conreu situades a ses Salines, vora 
es Camp Lledó, quasi al costat del nucli urbà. El fet que sigui anomenada sa Bassa [de] 
Lluny, quan es troba quasi a tocar la població, fa pensar que en degué existir una altra 
prop de l'antic centre del nucli urbà.

Antigament era molt més grossa que en temps més recents i estava dividida en 
dos compartiments, anomenats sa Bassa Petita –que encara es conservava fa pocs anys– 
i sa Bassa Gran –desapareguda fa més temps– . Hi baixava una rampa per abeurar-hi el 
bestiar. Les dones de la població hi rentaven roba.

1585, 20 de gener. En un arrendament de la possessió de les Salines o Jusana es reserva la tanca de la 
bassa del Camp Lledó. RRV (2000: 138.
1818, Basa lluyñ / le Base lluñ. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Bassa Nova, sa
Fonètica: «ÇB«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 508
Situació: interior

Depòsit d'aigua situat en esLlombards, dins es Rafal des Porcs, entre es Camp 
Redó i sa Tanca Nova, amb el nom de la qual està relacionat. També en diuen sa Bassa 
d'en Ponç.
 
Bassa Nova, sa
Fonètica: «ÇB«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
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Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat entre es Sòl d'Avall i es 
Torrent d'en Roig. Està dividit en una vintena de tanques i travessat pel camí del mateix 
nom. Té unes mesures màximes de 700 m per 450 m. Hi neix un dels brancals des 
Torrent d'en Roig que a una tanca veïna d'aquest lloc es diu es Torrent de na Garró. De 
l'adjectiu nova, tal vegada hem de deduir que era una bassa artificial.

Segons un dels informants, la bassa que generà el topònim fou reblida en temps 
del batliu  de D. Llorenç Bonet  Clar  "Ferrereta" (27-1-1924 /  27-2-1930).  L'acte fou 
motiu de gloses. Diuen que era una bassa pública i que bastà un canvi d'ajuntament per 
destapar-la de bell nou. Després la degueren tornar a reblir.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 77; MGM, 43-3b.

1818, base Nove. Apeo de Garay (Santanyí).
1863, 29 de gener, la Basa nova. PcJA.
1878, 28 de maig, la Basa Nova. PcJA.
1909, 2 de setembre, la Basa Nova. PcJA.

Bassa Petita, sa
Fonètica: «ÇB««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504.5
Situació: interior

Nom del menor dels compartiments en què es dividia sa Bassa Lluny, de ses 
Salines. Fa pocs anys que encara era parcialment visible.
 
Bassa Roja, sa
Fonètica: «ÇB«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
Situació: interior

Antic  depòsit  d'aigua  desaparegut,  tancat  de  paret,  d'uns  10  m,  o  12  m,  de 
llargària, situat a Calonge, dins la possessió de sa Punta Grossa i abans de Can Marines. 
A l'interior hi havia terra roja. L'escuraven perquè hi abeuraven el bestiar, però durant 
l'estiu s'eixugava. Ara el lloc es troba urbanitzat, dins el casc urbà de Cala d'Or.

Bassa s'Inquarta, sa
Fonètica: «ÇB«NÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 514.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada de sa Bassa Inquarta, lloc situat entre Son Costa i na 
Batiada. Està afectada per caiguda de la preposició, però no de l'article (cf. es Racó 
n'Aulet). Per a la documentació, vegeu sa Bassa Inquarta.

Bassa Sarda, la
Fonètica: *«ÇB«ÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: ? 
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'una bassa de s'Alqueria Blanca, de localització desconeguda. 
És ben possible que en temps més reculats fos *la Bassa de na Sarda. Sobre la presència 
del cognom Sard en el terme, ja el 1271, vegeu Son Sard.

1426, 29 de gener, la bassa sarda. Citada com a confrontant d'un rafal de l'Alqueria Blanca. RRV (2000: 
70). 
 
Bassa Seca, la
Fonètica: *«ÇB«È««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'una bassa no localitzada, de s'Alqueria Blanca.

1278, 17 de gener. En una venda de terra i cases de l'Alqueria Blanca, que fan Guillem Jordà i muller 
Bondia a Bernat Manresa, se citen com a confrontants la Talaya de Garcia Ortís i la bassa seca. RRV 
(2000: 21).
 
Bassa Seca, sa
Fonètica: «ÇB«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512.5
Situació: interior

Antic depòsit d'aigua desaparegut circa 1974. Estava situat a l'inici de sa Costa 
des Cementeri, davant es Camp de sa Murta d'en Bonico i a l'entrada de sa Quintana de 
sa Bassa Seca,  davant  Son Sec,  nom amb el qual sembla que hi ha d'haver relació. 
Estava  dins  un  espai  públic  d'uns  50  m  de  llargària  per  uns  15  m  d'amplària, 
aproximadament. A un racó tenia una mena de carreronet de desguàs que abocava el 
sobrant  dins es Torrent d'en Guinyona, cap a la  conca de Cala Santanyí. Les parets 
conservaven restes de referit. Situada bastant més baixa que el nivell del camí, n'estava 
separada per un mur de contenció que s'havia alçat en dues ocasions, la primera de les 
quals vers la dècada del 1940. Féu la paret un tal Rafel Ferrer, que era germà de l’antic 
fosser de la vila.
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Aquesta  bassa,  malgrat  el  nom,  tenia  aigua  quasi  tot  l'any. Hi  abeuraven  el 
bestiar. Les serps d'aigua hi sovintejaven i una colònia d'oms (Ulmus campestris) es 
beneficiava de la humitat del sòl. El més de juny de 2001, quan escric aquestes ratlles, 
encara en resten dos exemplars de bona talla.

Cal dubtar que sigui un nom descriptiu, pel fet de trobar-se vora Son Sec. Pot ser 
explicable a través de dues possibilitats: 
1. Que sigui descriptiu i respongui al fet que el depòsit romania eixut durant l'estiu. 
Aleshores Son Sec, pot ser un son relativament modern i també descriptiu.
2.  Que fos  'la  bassa  d'en  Sec',  vinculada als  terrenys d'en Sec (Son Sec),  amb una 
feminització  de  l'antropònim  a  l'estil  de  *sa  penya  d'en  Bosc   >  sa  Penya Bosca 
(Santanyí), la Talaia d'en Romaní > sa Talaia Romanina (Llucmajor), etc. Cal dir, però, 
que no es coneix Sec com a malnom a la vila.

El fet de ser situada poc abans del cementeri  ha generat l'expressió «ser a sa 
Bassa Seca» que té el significat de 'estar per a morir.' Així, hom diu, per exemple: «Jo 
duraré poc; ja som devers sa Bassa Seca». Record haver sentit  que a Palma s’usa el 
topònim de Son Tril·lo, on s’ubica el cementeri, per expressar una idea semblant.

El  topònim sa  Bassa  Seca  es  repeteix  a  Manacor  (AGEMall.,  52)  i  a  Santa 
Eugènia, AGEMall., 38).

1787, Laguna seque. Expedient sa Bassa Juana. RRV (2000: 179).
1818, la Base seque / Basa Seca. Apeo de Garay (Santanyí).
1877, «la balsa denominada Seque.» LAAS.

Bassa Serra, sa
Fonètica: «ÇB«ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i alguna pleta residual, situat entre na Lluca, na 
Simona, ses Mires, s'Eriçó, es Cap des Moro, etc. Té uns 100 m de llargària, per uns 700 
m d'amplària. Està format per unes setanta tanques. No és del tot clar que la bassa que 
va motivar la naixença del topònim sigui la que hi ha vora sa Pleta de Cas Bauç, que és 
un  depòsit  d'aigua  de  poca  entitat.  Hi  ha  informants  que  diuen que  l'autèntica  està 
reblida.

Hom explica una etimologia popular que no té res a veure amb el vertader origen 
del topònim: diuen que un moro encalçava un cristià i, quan va arribar a aquest lloc, ja 
no el perseguí pus, sinó que «es va serrar», o sigui, es va aturar d'encalçar-lo.

El  nom de sa Bassa Serra deu ser evolució de *sa Bassa d'en Serra,  o,  amb 
menys versemblança, de *sa Bassa de sa Serra.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 77; MGM, 43-4e.

1818, la Basa Serra. Apeo de Garay (Santanyí). 
1878, 14 de setembre, La Basa Serra. PcJA.
1888, se Basa Serra. PCT.
1905, 14 de juny, Se Bassa Serra. PcJA.
1930, Se Bassa Serra. PcM.
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Bassa Vermella, la
Fonètica: *«ÇB«È«RÈ«´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, de sa Bassa de ses Angoixes, situada a Santanyí, a ses 
Angoixes, entre sa Tanca de sa Rota des Fusters i So n’Alegre.

1773, [la bass]a vermella. PSS.

Bassal, es
Fonètica: «RB«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 499.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Salobrar, antic aiguamoll situat dins el casc urbà de 
sa Colònia de Sant Jordi.
 
Bassal, es
Fonètica: «RB«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 505
Situació: interior

Sementer sense arbres, de forma quasi rectangular, de 500 m per 350 m, situat a 
ses Salines, entre es Camp Simó i na Pastora. És un camp que s'anega amb facilitat i té 
una séquia de drenatge (sa Síquia) que canalitza l'aigua cap a un torrent.

Bassal d'en Feo, es
Fonètica: «RB«Ç«MÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 505.5
Situació: interior

Variant  no cartografiada des  Bassol  d'en Feo,  situat  en esLlombards,  dins  sa 
Vallet i dins es Matar Petit. És nom propi de saliners.

Basses d'en Ramella, ses
Fonètica: «RÇBRD«R«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
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Latitud: 4354
Longitud: 515
Situació: interior

Conjunt de basses i cocons, situats a s'Estret des Temps, vora sa Barraca d'en 
Ramella. Són unes de les poques basses del terme que han sobreviscut el temps modern 
i no han vist desaparèixer ni la seva flora ni la seva fauna.
 
Basseta, sa
Fonètica: «B«È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Conjunt  de  dues  o  tres  tanques  de  forma  irregular,  de  conreu  amb  arbres, 
situades a Cas Perets, entre es Serral d'en Marió i Lo de na Solera. Ningú no hi coneix 
cap bassa.
 
Basseta, sa
Fonètica: «B«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 507.5
Situació: interior

Cavitat natural oberta dins la roca, situada a Santanyí, a Son Danusset, dins sa 
Pleta Gran, vora es Camí d'en Granot. Per les reduïdes dimensions que té, més aviat és 
un cocó i sembla que no aguanta l'aigua gaire temps. 
 
Bassetes, ses
Fonètica: «RB«Ç««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa i petit terreny de conreu, situat a s'Alqueria Blanca, a banda i banda des 
Camí  de Calonge,  entre Can Miquel  Bet i  ses Bassetes  Velles.  No s'hi  recorda cap 
presència de depòsits naturals d'aigua.

1818, les Basetes. Apeo de Garay (Santanyí).

Bassetes Velles, ses
Fonètica: «RB«Ç««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514.5
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Situació: interior

Antiga  tanca  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  trapezoïdal,  avui  totalment 
urbanitzada,  situada a s'Alqueria  Blanca,  entre ses  Bassetes,  lloc  amb el  qual  devia 
formar una sola unitat, i s'Era Vella. Com en el cas de ses Bassetes, no s'hi recorden 
antics depòsits d'aigua, que tanmateix degueren existir.

Bassol, es
Fonètica: «RB«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de límits no ben coneguts, situat a s'Alqueria Blanca, entre es Torrent 
d'en Bet i es Torrent d'en Galerí, per una part, i es Torrent d'en Blanca, per l'altra. El 
formen unes vuit o més tanques amb conradissos i pletes, a banda i banda de camí. La 
motivació del topònim no és gens clara, perquè sembla difícil que pugui trobar-se en les 
diminutes  cavitats  descrites  sota el  nom des Cocons,  malgrat el  sufix  diminutiu des 
Bassol, que tanmateix és un nom en singular.

1818, al Basol. Apeo de Garay (Santanyí). No és segur que pugui ser aquest lloc.

Bassol d'en Feo, es
Fonètica: «RB«Ç�«MÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 505.5
Situació: interior

Depòsit d'aigua situat en esLlombards, dins sa Vallet i dins es Matar Petit. Es 
troba al punt on conflueixen mitjà i conradís, vora sa Carretera des Far. Només s'hi veu 
aigua en ocasió de pluges importants, ja que no l'aguanta gaire temps. El diminutiu del 
genèric està justificat per la poca profunditat, ja que la superfície que ocupa no és petita, 
si tenim present les dimensions d'altres depòsits d'aigua de la contrada. Els saliners li 
donen el nom des Bassal d'en Feo.

Bassola, na
Fonètica: «B«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, ara edificat i agregat a Son Moja, situat entre la 
urbanització i na Barcelona. També es diu esporàdicament ses Bassoles i segurament 
també es va dir sa Bassola. La motivació del nom es trobava en unes basses situades 
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dins la quintana dita es Cantó de na Bassola, la qual, fa uns anys, fou tancada i s'hi 
construí una casa.

1890, 23 de febrer, «el punto llamado Se Bassola, lindante con el parage público llamado de ne Bassola». 
LAAS.
 
Bassola, sa
Fonètica: «B«È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504
Situació: interior

Conjunt de quatre tanques de forma trapezoïdal,  situat a ses Salines, entre es 
Porsaret i sa Marina. Parcialment ja està envaït per l'expansió del casc urbà i per algunes 
cases del nucli de sa Costa. La construcció de la via fèrria de la línia Palma-Santanyí, 
circa 1917, seccionà una punta de la tanca situada més cap al sud i causà la desaparició 
de la bassa que motivava el nom de l'indret
 
Bassola, sa
Fonètica: «B«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma rectangular, situada dins ses Boguetes, 
vora la quintana, on hi havia uns bassals o cocons que motivaren el nom en la variant 
plural de ses Bassoles, avui minoritària. El fet d'haver-hi una sola tanca que ha heretat la 
denominació ha propiciat el pas al singular.
 
Bassola, sa
Fonètica: *«B«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Nom documentat d'un lloc situat a Santanyí, entre Son Moja i na Barcelona, vora 
na Bassola, segons el document.

1695,  la Bassola. Era de Pere Bonet "Blanca".  No és gaire segura la identificació del document amb 
aquest indret. ARM, D-1281.
1890, 23 de febrer, «el punto llamado Se Bassola, lindante con el parage público llamado de ne Bassola». 
LAAS.

Bassoles, na
Fonètica: *«B«È�«
Terme: Santanyí
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Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un lloc santanyiner no localitzat, confrontant des Marratxí. 
No  sembla  que  es  pugui  tractar  de  na  Bassola,  vora  na  Barcelona,  que  resta  a 
considerable distància.

1831, ne Bassolas. PcGV.
 
Bassoles, ses
Fonètica: «RB«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  i  minoritària  de  sa  Bassola,  tanca  situada  en  es 
Llombards, dins ses Boguetes.

1947, Ses Bassoles. PMV.
 
Bassoles, ses
Fonètica: «RB«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu, amb arbres, de forma aproximadament trapezoïdal, dividit en 
una quarentena de tanques i petits corralets, alguns dels quals estan dedicats al conreu 
de figueres de moro. Està situat entre es Velar i es Figueralet.

La motivació del nom ja no existeix, ni els informants la recorden. Podria haver 
estat una sola bassa petita, malgrat el plural, que pot haver sorgit per mor de la divisió 
de la finca.

1818, las Basolas. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Bassoles, ses
Fonètica: «RB«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant esporàdica, no cartografiada, de na Bassola, situada entre Son Moja i na 
Barcelona.
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Bassoleta, sa
Fonètica: «B«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, format per dues tanques de conreu, amb arbres, situat 
en esLlombards, entre na Pallera i es Figueralet. Actualment no hi ha cap bassa.
 
Bateria, sa
Fonètica: «B««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347
Longitud: 505.5
Situació: interior

Antic emplaçament d'artilleria del vell recinte militar de sa Vallet, situat dins na 
Gosta.

Bateu, es
Fonètica: «RB«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular,  format  per quatre tanques de conreu amb arbres, 
situat entre na Barca, nom amb el qual sembla relacionat semànticament, i es Quartó.

És nom de motivació desconeguda (sobre les possibilitats interpretatives, vegeu 
na Barca). Mot antic del català que segons Coromines (DECat, s.v.) fou pres del francès 
bateau. Coromines assenyala que només és present en fonts poètiques o occitanitzants i 
que  és  estrany en  general  al  domini  català.  Doncs  bé,  la  troballa  d'aquest  topònim 
sembla que contradiu l'opinió del mestre i que apunta cap a un cert ús popular a les illes, 
reforçat per dos testimonis del segle XVII: «... avís que en les mars de Artà se han vist 
deu veixells rodons i en les de Pollença quatre i segons lo marinatge que feien se veu 
són inimics i, perquè estos veixells acostumen llançar amb los bateus gent en terra i 
cautivar  cristians  i  fer  dany,  convé  per  ço  estar  advertits  i  doblar  les  guàrdies 
marítimes...» (P. Xamena Fiol, 2006: 21); «... manam que les torres i talaies i demés 
guardes marítimes estigan en tot cuidado i vigilància en veure si descubreixen algunes 
embarcacions particularment petites com són llaüts, bateus, xabecs o altres semblants 
amb  los  delinqüents»  (P.  Xamena  Fiol,  2006:  149).  N'hi  ha  encara  un  exemple 
quatrecentista de Jaume Roig a L'Espill  (1978: 178): «... llexant son pare, / en Zebedeu, 
/ en son bateu / o nau tot sol / ab tot son bol».

Vegeu el cançoner.

Batiada, na
Fonètica: «B«ÈD«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, en sa major part conradís amb arbres, situat entre sa 
Bassa  Inquarta  i  Son  Paulo.  El  composen una  trentena de  tanques.  Les  dimensions 
màximes són d'uns 650 m per uns 500 m. La divisió en parcel·les ha fet sorgir la variant 
pluralitzada de ses Batiades.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 78; MGM, 43-5b.

1695, ne Batiade. ARM, D-1281.
1818, ne Betiada / Batiada. Apeo de Garay (Santanyí).

Batiades, ses
Fonètica: «RB«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Batiada, terreny localitzat entre sa Bassa Inquarta 
i Son Paulo, vora es Comellars.
 
Batle, na
Fonètica: *«ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut d’un indret no localitzat.

1818, ne Batle. Apeo de Garay (Santanyí).

Bauç, es
Fonètica: «RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Penya-segat vertical d'uns 54 m d'altura, el més alt del terme de Santanyí i de tot 
el litoral de la zona estudiada. Està situat a la costa llombardera, entre s'Almunia i Cala 
Figuereta. A dalt hi ha les runes de dos reductes talaiòtics costaners (vegeu ses Talaies 
des Bauç), a més d'una barraca antiga de vigilància i d'una caseta construïda durant la 
Guerra Civil amb la mateixa finalitat (vegeu sa Barraca des Bauç).

239



El  topònim és  un  arcaisme  –únic  a  les  Balears–  procedent  del  llatí  BALTEUM 
'cinturó', que aplicat antigament a les rotlanes de penyalars que envolten les muntanyes 
–«per comparació amb la faixa de roques espadades que cenyeix una muntanya», diu J. 
Coromines  (DECat,  s.  v.  balç)  va passar  a  designar  grans  precipicis,  com el  català 
cingle,  < del  llat.  CINGULUM,  'relleix  horitzontal  situat  enmig d'un precipici',  del  qual 
aquesta obra presenta abundosa exemplificació. N’hi ha testimonis llatinitzats a partir 
del 889, segons M. Bassols de Climent, J. Bartardas Parera et al. (1986: 228). Segons 
Balari  i  Jovany,  citat  per  R.  Carreté  (2006:  95),  el  reflex  de  BALTEUS designa  «la 
estructura  de  las  montañas  que  a  manera de  grada,  banco o  asiento,  están  cortadas 
verticalmente  formando  ángulo  recto  con  la  cima,  que  es  llana» i  aquest  mot  llatí 
designava, «a les  graderies dels  teatres romans,  la grada més alta i  més ampla,  que 
dividia, a semblança d’un cinturó, les diferents zones o faixes de grades».

 V. M. Rosselló Verger (1961-1962: 41) diu que tal nom pot pervenir de les 
restes d'un naufragi. Per contra, sembla més adequada la interpretació del CTM, p. 78, 
que li dóna el significat de 'precipici'.

Mn. J. Parera (1925: 52) fou qui per primera vegada donà l'etimologia d'aquest 
lloc  llombarder:  «Vataquí  un  altre  nom raríssim,  però  que  gràcies  an  el  "Llibre  de 
Contemplació"  del  Beato  Ramon Llull,  volum II,  Capítol  11,  hem trobat  que  Baus 
siginifica riba altíssima». 

És gairebé segur que el malnom santanyiner de Cas Bauç ha de tenir relació amb 
aquest accident geogràfic. És un nom de nombre singular, malgrat la grafia plural Los 
Baus transcrita pel Mapa Despuig.

Tenim exemples antroponímics i del substantiu (com a femení) a les Cròniques: 
«E aquest comte d'Ària és del llinatge d'aquests dels Baus, qui és la pus antiga casa e la 
pus honrada de Proença...» (R. Muntaner, 1979: 155); «E els crestians pujaren detràs ells 
e enderrocaren-los tots del puig per una baus a avall...» (B. Desclot, 1982: 97).

Els reflexos toponímics de BALTEUM són freqüents a Catalunya i Occitània, fins a 
tal  punt  que  hom  diu  que  la  francesització  d'un  d'ells  (Les  Baux,  prop  d'Avinyó) 
constitueix la gènesi del nom d'un mineral, la bauxita, que es va trobar en aquell indret. 
Un altre exemple insular el constitueix el nom grafiat als mapes com a la Pointe du Bau, 
a l'illa occitana de Port-Cros. Segons J. Bastardas (1995: 290), el primer exemple que 
tenim de balç ‘cingle’ és de l’any 889 en un precepte reial a favor de l’església de Vic: 
«per ipsos montes super uilla Torcona usque in balzo Rubio». A Catalunya el trobam 
també com a genèric  a  topònims  compostos  com Balsareny (Bages)  i  Balsareny de 
Segarra, també dit Balsarell (A. Turull, 1991: 57-59). Baus és antropònim documentat a 
partir de 1628 a Reiners (Vallespir), segons M. Cailà Guitart i J. P. Escudero (2005: 75).

A finals del segle XIX la gent de Santanyí creia que els moros en abandonar 
Mallorca deixaren un tresor amagat dins el penyal des Bauç. A principis d'aquell segle, 
un endevinador va dir que si a les dotze en punt de la nit de la vigília de sant Joan es 
treia una gerra d'aigua del pou del castell  de Santueri i  es transportava a peu per un 
home el dia de sant Joan a la sortida del sol i es trabucava sobre el penyal, s'obriria i el 
tresor quedaria a la vista. Hom diu que una persona ho féu i, com és lògic, la penya no 
es va obrir (J. Lladó y Ferragut, 1964).

L'Arxiduc L. Salvator  (1884:  761)  situa  aquí  un enigmàtic  Cap Blanc de la 
Agoña [de s'Almunia?] al qual no es dóna entrada en aquesta obra, per tractar-se, quasi 
amb tota seguretat d'una deformació.

Vegeu el cançoner.

1784, Los Baus. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
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1786, Los Baos. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. "Sa Nostra" (2000:186).

Baules, ses
Fonètica: «RÈB«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat dins Cala Galiota, entre s'Escar d'en Toni Ferrer i 
es Carregador d'en Xanxes. Nom motivat per la presència d'anelles de ferro d'un antic 
escar (vegeu s'Escar d'en Francina). Se'n veu una, però n'hi deu haver d'altres sota l'alga. 
És possible que el nom hagi sorgit dels porrerencs que estiuegen a sa Colònia, entre els 
quals el topònim és bastant popular. Fins i tot és possible que designi un tram de la 
platja, més ampli que el punt estricte d'ubicació de les baules.

Bec, es
Fonètica: «RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 515
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta des Cavall, apèndix rocós de la costa de 
Santanyí, situat a la boca de Cala Figuera, a sa Punta de sa Cala. La forma de la roca ha 
estat comparada també a un bec d'ocell.

Bec des Xoriguer, es
Fonètica: «RÈB«SRÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Penya i pesquera d'oblades de la costa llombardera, situada entre s'Almunia i es 
Bauç, en esCingle d'en Palou, dins sa Pedrera d'en Curt. És una punta horitzontal d'uns 3 
m de llargària, projectada cap a llevant i situada a l'extrem d'un torm. El topònim és, 
òbviament, d'origen metafòric.

Les Regles d'esquivar vocables, (A. M. Badia i Margarit, 1999: 121), núm. 190, 
condemnen l'ús de «xoriguer per dir soriguer».

Belazar
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior
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Variant  deformada  de  Benilassar,  nom  araboberber  de  la  possessió  de  Son 
Danús, documentada una vegada el 1242. Vegeu Son Danús.

Belenguera, na
Fonètica: «B««ÈïR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Berenguera, terreny situat en esLlombards, dins es 
Rafal des Porcs, entre es Colomer i ses Rotes des Forn de Calç. Sorgeix per dissimilació 
consonàntica i per atracció formal del mot balanguera.

Belenguera Gran, na
Fonètica: «B««ÇïR«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 507
Situació: interior

Tancat des Llombards, situat en esRafal des Porcs, dins na Belenguera, variant 
no cartografiada de na Berenguera. Topònim oposat al de na Belenguera Petita.
 
Belenguera Petita, na
Fonètica: «B««ÇïR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 507
Situació: interior

Tancat des Llombards, situat en esRafal des Porcs, dins na Belenguera, variant 
no cartografiada de na Berenguera. Topònim oposat al de na Belenguera Gran.

Bellimestar
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Variant  deformada  de  Benilassar,  nom  araboberber  de  la  possessió  de  Son 
Danús, documentada una vegada el 1346. Vegeu Son Danús.

Beneta, na
Fonètica: «B«È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
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Latitud: 4358
Longitud: 505
Situació: interior

Conjunt de tres tanques de forma romboïdal en la seva totalitat, dues de les quals 
són de conreu i  l'altra es troba ocupada per pleta.  Està situat  a Cas Perets,  entre es 
Tancat de sa Tia Bet i ses Rotes Noves.

Benianyabi
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 507.5
Situació: interior

Topònim desaparegut.  Nom araboberber de la possessió  des Rafal  des Porcs, 
situada en es Llombards, al sud de la població. És un topònim tribal, segurament una 
variant del nom Aliaualí. Es documenta el 1263 (vegeu Aliaualí i es Rafal des Porcs).

Benilassar
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Nom araboberber de la possessió de Son Danús, documentat entre 1241 i 1488 
amb diverses  formes  que  permeten  la  mateixa  lectura  (Benilasar,  Benilaçar).  És  un 
topònim tribal que expressa la relació de filiació (< Banû) i conté un antropònim no 
identificable.  Es  troba  també  documentat  com  a  Belazar,  Bellimestar,  Benilassat 
(Benilazad,  Benjlazad,  Benilaçat),  Benulaçar,  Binicassat,  Binilassar  (Binilasar, 
Binillassar, Binillessar) i Binilletxar. Vegeu Son Danús.

Benilassat
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Variant  del  nom araboberber  de la  possessió  de Son Danús,  documentada el 
1241. El 1242 apareix sota les variants Benilazad i Benjlazad i abans de 1255 com a 
Benilaçat. Vegeu Son Danús.

Benimonem
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
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Situació: interior

Nom santanyiner de localització desconeguda, pertanyent a un terreny de deu 
jovades. Segons els editors de La Remenbrança..., és un nom clànic àrab, procedent de 
Banû Mun'im.

1255 (abans), beni monem. AMC i GRB (1993: 149).
 
Bennàsser, na
Fonètica: «B«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Conjunt de cinc tanques de conreu, amb arbres, de forma quasi quadrangular en 
la seva totalitat, situat a ses Salines, entre sa Pleta Comuna i sa Rota.

Benulaçar
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Variant  de  Benilassar,  nom  araboberber  de  la  possessió  de  Son  Danús, 
documentada una vegada el 1282. Vegeu Son Danús.

Berenguera, na
Fonètica: «B«R«ÈïR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 507
Situació: interior

Conjunt  de  dues  tanques  de  conreu,  una  de  les  quals  amb  arbres,  situat  en 
esLlombards, dins es Rafal des Porcs, entre ses Rotes des Forn de Calç i es Colomer. 
També s'usen les variants deformades de na Belenguera i na Merenguera. 

Pot ser testimoni del nom d'un propietari de 1267, Berenguer Mestre, el qual va 
vendre la tercera part de la finca a Jaume Castell; o d'un altre de finals del mateix segle, 
anterior a 1293, any en què Ramon Mercader tenia es Rafal des Porcs per compra feta a 
Berenguer Sabremona. APF (1974: 19).

Berga, na
Fonètica: *«ÈBRÆ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 505

244



Situació: interior

Variant primitiva del topònim na Bergues, situat a ses Salines, entre es Figueral i 
ses Femades. 

1818, ne Bergue / ne Berga.

Bergues, na
Fonètica: «ÈBRÆ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny  de  forma  trapezoïdal  situat  a  ses  Salines,  entre  es  Figueral  i  ses 
Femades. Està parcialment ocupat per un sector de la població; la resta són algunes 
tanques de conreu amb arbres. Antigament sembla que es deia na Berga i la Tanca d’en 
Bergues. 

Bernadeta, na
Fonètica: «B««ÈD««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511
Situació: interior

Conjunt d'una dotzena de tanques de formes diverses, amb arbres, situades entre 
sa Tanca Llarga, na Campins i Son Vidal. No seria estrany que fos una antiga pertinença 
d'aquesta possessió. Si hen de jutjar pel cançoner, també se n'havia dit ses Bernades.

Vegeu el cançoner s. v. ses Bernades.
 
Bernadina, na
Fonètica: «B««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4354
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Cala Santanyí, vora es 
Cantó d'en Felip. Ara hi ha una casa. És nom ressucitat per un estranger, a partir del que 
figura a l'escriptura de compra.
 
Bessona, na
Fonètica: *«B«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

245



Topònim extingit, d’un indret no localitzat.

1818, ne Besona. Apeo de Garay (Santanyí). 

Beu, na
Fonètica: «ÈBE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517
Situació: interior

Conradís llarg i estret, situat a s'Alqueria Blanca, dins el llit d'un torrent, entre es 
Torrent d'en Barres i es Barrancó. El malnom Beu és present encara a s'Alqueria Blanca.

1818, na Beu. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Biela, na
Fonètica: «BÈE«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503
Situació: interior

Tanqueta rectangular  sense  arbres,  situada a  ses  Salines,  entre na  Vella  i  na 
Frare.
 
Bielona, na
Fonètica: «B«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre es Torrent d'en Carraixet i na Martina. Està dividit en tres tanques.
 
Biga, na
Fonètica: «ÈBÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca d'en Biga, terreny ara subdividit, situat en 
esLlombards, a l'extrem de sa Marineta, entre Ca l'Amo en Llorenç Cosina i Can Coa.

1818, ne Biga. Apeo de Garay (Santanyí). No és segur que sigui el mateix lloc. 
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Binicassat
Fonètica: *«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Variant deformada de Binilassar, nom araboberber de la possessió de Son Danús, 
documentada una vegada el 1511. Vegeu Son Danús.

 
Binifà
Fonètica: ÇÈ*
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom antic, avui extingit, de la casa de Can Perdiu, situada a la Costa, entre Can 
Garrit  Vell  i  Cal  Sen  Guillem Garrot.  Aquesta  casa  segurament  tenia  una  torre  de 
defensa (vide: sa Torre). El topònim tribal, àrab o berber, és conegut només per tradició 
oral. És possible, però, que els transmissors que el feren arribar als informants d’aquesta 
obra el coneguessin de papers antics de la casa.

El 1252 una alqueria de Canarrossa es deia Benifar o Benifra i una de Muro es 
deia, el 1254, Benifar (À. Poveda Sánchez, 1979-1980: 20). A Sencelles hi ha un lloc 
amb el nom de Binifat (CTM, I, p. 95).

Binigebidi
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 507.5
Situació: interior

Topònim desaparegut.  Nom araboberber de la possessió  des Rafal  des Porcs, 
situada en es Llombards, al sud de la població. És un topònim tribal, potser deformació 
del nom Aliaualí. Es documenta el 1265 com a topònim en desús (vegeu Aliaualí i es 
Rafal des Porcs). 
 
Binilassar
Fonètica: *Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior
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Nom araboberber de la possessió de Son Danús, documentat amb aquesta forma 
entre 1242 i 1590. El 1712 se’n parla com a topònim extingit. Les grafies Binilasar, 
Binillassar i Binillessar permeten la mateixa lectura. Vegeu Son Danús.

Binilletxar
Fonètica: ?
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Variant  de  Binilassar,  nom  araboberber  de  la  possessió  de  Son  Danús, 
documentada en còpies de 1806 i 1817 d’un testament de 1527. El 1798 i el 1893 se’n 
parla com a topònim mort. Vegeu Son Danús.

Blaies, ses
Fonètica: «RÈB9«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Sementer  de  forma irregular,  amb pletes  intercalades,  situat  en  esLlombards, 
dins es Rafal des Porcs i dins ses Guàrdies. Té uns 500 m de llargària per uns 300 m 
d'amplària.

Blaies, ses
Fonètica: «RÈB9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat en esLlombards, dins les pertinences de 
Son Belard, entre sa Vinya de ses Ànimes i na Pallera. Està dividit en una vintena, o 
més parcel·les.

1772, las Blayas. APS.
1791, «de pertinencias del Predio dit Son Berard, dita las Blayas». PcCl.
1793, «las Blayas, de pertinències del Predio son Berard». PcCl.
1815, «las Blayas, o el predo [sic] Son Barart». PcCl.
1815, «las Blayas, confrontant ab camí Real de los estebliments». PcCl.
1818,  las Blayes / les Blayes. Apeo de Garay (Santanyí).
1831, las Blayas. PcCl.
1867, «del Llombars..., las Blayas..., en alodio de Berart». PcCl.
 
Blanc de s'Amarador, es
Fonètica: «RÇB«««R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
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Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: mar endins

Variant  no  cartografiada  des  Clap  de  s'Amarador,  talassònim  de  la  mar 
santanyinera situat dins la badia de Mondragó.
 
Blanc des Bauç, es
Fonètica: «RÇB«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509
Situació: litoral

Clapa de materials blanquers situada a la costa llombardera, al penya-segat des 
Bauç, a la  part  de ponent.  Ocupa la  meitat  inferior  del  precipici.  És utillitzada pels 
mariners com a senya.
 
Blanc des Sivinar, es
Fonètica: «RÇB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516.5
Situació: mar endins

Variant no cartografiada des Clap des Sivinar, talassònim de la mar santanyinera 
situat davant es Caló des Sivinar.
 
Blanca, na
Fonètica: «ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situada dins  Son Marimon, 
entre sa Tanca des Padrí i es Comellars.

La primera reacció davant l'aparició d'aquest topònim fou relacionar-lo amb la 
coloració de la terra de la finca, però resultà ser de call vermell. Aleshores vaig pensar 
que podria ser un antropònim medieval. El recull de la toponímia dels illots formenters 
fou decisiu per vincular-lo al conreu de la figuera. Observem que prop d'aquesta tanca hi 
ha n'Albacor i na Bordissot. Es refereix sens dubte a una varietat de figa, antigament 
anomenada blanca (cf. es Figueral Blanc, a Santanyí), que encara es designa així a les 
Pitiüses (es Pla de na Blanca, a s'Espalmador). El topònim es repeteix a Calonge i a Can 
Gaià (Felanitx) amb presència de figueres en ambdós llocs.
 
Blanca, na
Fonètica: «ÈB«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a Calonge, 
entre s'Era Vella de Cas Senyor i es Sestadors. Hi ha algunes cases. Antigament, durant 
les festes, aquí es feien les curses. Era el cós de Calonge.

El  topònim  no  fa  referència  a  la  coloració  de  la  terra,  que,  a  més,  no  és 
blanquinosa, sinó a una antiga varietat de figuera. Vegeu el nom idèntic de l’entrada 
anterior.

Blanquer, es
Fonètica: «RB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Pesquera  des  Blanquer,  situada  a  la  costa 
llombardera, entre sa Pesquera d'en Cama i sa Roca des Castellets.
 
Blanquer, es
Fonètica: «RB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat entre es Caló d'en Perdiu i Solimina. És un 
penya-segat d'uns 20 m d'altura, de constitució calcària i coloració blanquinosa. Davant 
hi ha alguns petits esculls. És punt d’almadrava.

CTM, p. 1262; MGM, 43-7d.
 
Blanquer, es
Fonètica: «RB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre es Bauç i Cala Figuereta i  entre es 
Davallador des Bancassos i es Banc d'en Pere Antoni. És una taca de roca blanca d'uns 
10 m d'altura, situada en el penyalar, sobre el cingle d'accés a les pesqueres occidentals 
des Bancassos.
 
Blanquer, es
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Fonètica: «RB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, format per prop d'una vintena 
de  finques,  situades  a  s'Alqueria  Blanca,  entre  es  Pins,  es  Clos  des  Garrovers, 
s'Arrabassat,  sa Cova de sa Madona, etc. Té uns 450 m de llargària, per uns 250 m 
d'amplària màxima. El  blanquer és una varietat de terreny calcari de color blanc, no 
molt fort. Cf. Lo Blanquer, a Lliçà de Munt, el 1666 (Anònim, 1982: 25).

1806, el Blanquer. En anys posteriors s'hi plantà vinya. RRV (2000: 187).
1818, Blanquer. Apeo de Garay (Santanyí).

Blanquer d'en Palles, es
Fonètica: «RB«ÇD«È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma irregular, cobert de vegetació, situat a Santanyí, en esCap des 
Moro, entre sa Pleta d'en Coloma i la mar. Pren el nom del penya-segat anomenat es 
Blanquer.

Blanquer de sa Comuna, es
Fonètica: «RB«ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre sa Cova des Caló de n'Adrover i es 
Torrentell d'en Gustinel·lo. És una taca de roca calcària, estratificada i erosionada, que 
ocupa la part inferior d'un penyalar de més de 30 m d'altària.

Blanquera, la
Fonètica: *«B«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, d’ubicació desconeguda. Tal volta podria ser una variant 
antiga i feminitzada des Blanquer, lloc de s’Alqueria Blanca situat prop de la població. 
O potser es tracta de la forma femenina del cognom Blanquer?
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1818, le Blanquera. Apeo de Garay (Santanyí). 

Blau des Cocó d'en Balena, es
Fonètica: «RÇBD«ÇD««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517.5
Situació: litoral

Pesquera de nit de la costa de s'Alqueria Blanca, situada entre Portopetro i sa 
Barca Trencada i entre es Blau des Recingle d'en Cega i es Cocó d'en Balena. El nom 
posiblement li ve de la profunditat blavosa de la mar.
 
Blau des Recingle d'en Cega, es
Fonètica: «RÇBD««Ç«D«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: litoral

Pesquera  d'oblades,  de  nit,  de  la  costa  de  s'Alqueria  Blanca,  situada  entre 
Portopetro i sa Barca Trencada i entre es Racó i es Blau des Cocó d'en Balena, prop des 
Recingle d'en Cega. El nom sembla que li ve de la profunditat de l'aigua.
 
Bogueta, na
Fonètica: *«BÈÆ««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 510
Situació: interior

Denominació antiga de ses Boguetes, conjunt de finques llombarderes, situades 
entre Son Caragol i sa Pleta d’en Clar. Vegeu la documentació a ses Boguetes. 

Boguetes, ses
Fonètica: «RBÈÆ««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en esLlombards, entre 
Son Caragol i sa Pleta d'en Clar. Té uns 750 m de llargària màxima, per uns 500 m 
d'amplària màxima. Està dividit en més de 35 tanques, dins una de les quals hi ha restes 
talaiòtiques.

Topònim d'explicació desconeguda. No es pot saber si el malnom Boguet prové 
d'aquest lloc o si és la família que ha transferit el seu malnom a la terra.  Boga té el 
significat  de 'fita'  a  la Vall  de Boí i  a altres indrets del  català occidental,  segons el 
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DCVB, però no es coneix cap fita antiga a l'indret. Abans de la parcel·lació es deia na 
Bogueta.

CTM, p. 100; MGM, 42-12g.

1818, las Bogetes / ne Boguete. Apeo de Garay (Santanyí).
1882, 12 de febrer, las Boguetas. PSB.
 
Bona, na
Fonètica: «ÈB�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, situat dins Son Cosme 
Ponç,  entre es  Ferrerico i  ses  Figueretes  de sa  Talaiola.  El  nom deu referir-se  a  la 
qualitat del sòl, ja que és un lloc aturonat de bona terra cuitora.
 
Boneta, na
Fonètica: «BÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i  diversos edificis,  situat  entre el  casc urbà de 
Santanyí i  es  Quericals.  Vora es Camí  des Pou hi ha finques amb aquest nom. Tal 
vegada és, avui, un topònim dispers. Si s'Hort d'en Bonet va sortir de na Boneta, aquesta 
finca tenia es Vinyet com a confrontant. És molt probable que siguin les terres d'una 
alqueria que en el segle XIV es deia sa Cova (o Grona ?).

1345, 15 de març. La possessió de Jaume Bonet és un dels confrontants [juntament amb la possessió de 
l'Església] de Na Comes. Arxiu BVT, 112.
1395-1405. L'alqueria de Nicolau Bonet confronta amb la vinya del rector [es Vinyet]. RRV (2000: 61).
1404. L’«alqueria de la terra d’en Nicolau Bonet» és un dels confrontants de vint quarterades de vinya [es 
Vinyet]. APF (1974b: 12-14).
1404, 22 d'octubre. La possessió de Nicolau Bonet confronta amb lo Vilar [es Velar]. M. Danús (1990: 
180-181).
1578. «Apolònia malsà [?], àls. bonetta, una tancha junt a la bassa joana». Stims, vol. II.
1665. El rector Antoni Sales capbreva 20 quarterades de terra, que antigament eren vinya, tengudes per 
diversos particulars, que confronten amb l'alqueria de la Torre, de Nicolau Bonet [possiblement na Boneta 
i s'Hort d'en Bonet], alqueria Rotja i altres. RRV (2000: 156).
1878, 28 de maig, Ne Boneta. PcJA.
1908, 21 d'abril, Ne Boneta. PcJA.
1909, 2 de setembre. Ne Boneta. PcJA.
1917, Ne Boneta. PcPll.
 
Boquera, na
Fonètica: «BÈR«
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat vers Calonge, entre sa 
Figuereta i es Torrent d'en Barres. Ja que no es coneix Boquer com a malnom, sembla 
que el topònim ha de fer referència a l'abundositat de  boquers, nom d'una espècie de 
caragol (Helix aspersa). L'indret és molt caragoler.

Bordissot, na
Fonètica: «BRDÈ�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny de forma irregular,  quasi  pentagonal,  quasi  sense arbres,  situat  a ses 
Salines, dins es Rafal Genars, entre na Pelada i es Camp de sa Creu. Té uns 550 m de 
llargària per uns 300 m d'amplària màxima. El nom fa referència a una varietat de figa. 
Un dels  informants  diu  que abans no hi  havia  cap figuera i  que les  que hi  ha són 
novelles.
 Nom descriptiu que fa al·lusió a una varietat de figuera, la figuera de Burjassot 
(Veny, 1981: 37-40; íd., 2001: 77-84).

Bordissot, na
Fonètica: «BRDÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de forma irregular, d'uns 500 m de llargària, per uns 200 m d'amplària 
màxima. Està format per nou tanques de conreu amb arbres i pletes residuals.

1818, ne Bordisot. Apeo de Garay (Santanyí).
1880, 14 de març, Ne burdisot. LAAS.
 
Bordissots, ses
Fonètica: «RBRDÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre Son Bernadí i  sa Vinya Vella.  El topònim fa referència a una varietat  de figa 
(vegeu na Bordissot).
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1818, ne Bardisots. Sembla ser un error de l’escrivà. Apeo de Garay (Santanyí).

Bornades, ses
Fonètica: «RBÈD«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 503.5
Situació: interior

Terreny de forma aproximadament romboïdal, situat a ses Salines, entre sa Pleta 
de Morell i ses Salines. Està format per vuit tanques de conreu amb arbres.

És topònim format amb el llinatge Boronat, per feminització. Per a la síncope, 
Boronades >  Bornades,  cf.  el  topònim  es Porsaret,  que ve segurament d'un anterior 
Porrassaret. Abans de la parcel·lació i de l’evolució lingüística, es deia na Borronada. 
 
1818, Borronade / ne Borronade. Apeo de Garay (Santanyí).

Bornadetes, ses
Fonètica: «RB«ÈD««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal situat a ses Salines, entre ses Bornades i sa Marina. 
Està integrat per poc més d'una dotzena de tanques de conreu amb arbres. El topònim, 
format a partir de ses Bornades, és indicador de segregacions d'extensió més reduïda. 

Borràs, na
Fonètica: «BÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de conradissos amb arbres i alguna pleta marginal, de forma irregular, 
d'unes mesures aproximades de 600 m per 450 m, integrat per una trentena de tanques, 
situades en esLlombards, dins es Marge d'en Cama, entre na Roqueta i na Pere.

1818, ne Borràs. Apeo de Garay (Santanyí). 
1888, Ne Borràs. PMV.
1916, Ne Borràs. PMV.
1942, Ne Borràs. Amillaramiento, AMS.
1947, Ne Borràs. PMV.

Borràs Gran, na
Fonètica: «BRÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
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Latitud: 4352.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i restes de pleta, situat en esLlombards, dins es 
Marge d'en Cama. Comprèn tot el territori de na Borràs, exceptuant-ne el petit sector 
denominat na Borràs Petit.
 
Borràs Petit, na
Fonètica: «BÇ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny conradís, amb arbres, de forma trapezoïdal, situat en esLlombards, dins 
es Marge d'en Cama i dins na Borràs.
 
Borronada, na
Fonètica: *«BÈD«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.0
Longitud: 503.5
Situació: interior

Nom antic del lloc saliner actualment dit ses Bornades, situat entre sa Pleta de 
Morell i la població. És una evolució, per augment de vibracions, de la feminització del 
cognom  Boronat. Cf. sa Pesquera d’en Borronat, a la costa de Llucmajor (C. Aguiló, 
1996: 120). Vegeu ses Bornades.

Bosc, el
Fonètica: *«ÈB�
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim extingit. Podria haver estat situat a ses Salines, terme en el qual hi ha 
un lloc dit es Bosquet. 

1818, al Bosch. Apeo de Garay (Santanyí).

Bosquet, es
Fonètica: «RBÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 505
Situació: interior
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Terreny de forma irregular, quasi triangular, d'uns 1500 m de llargària per uns 
700 m d'amplària, situat a ses Salines, abans dins es Rafal Genars, entre ses Figueretes, 
sa Pleta Petita i na Pelada, entre d'altres confrontants. Està compost per unes 35 tanques 
i moltes més parcel·les, la majoria amb arbres, però n'hi ha alguna que no en té i s'hi 
troben aiximateix diversos trossos de pleta. 

El nom de bosc, escàs a la nostra contrada, sembla que hauria de fer referència, 
com a la resta de Mallorca, a l'alzinar, però no puc assegurar que aquí hi hagi restes i 
rebrolls d'alzines.
 
Botxes, ses
Fonètica: *«RÈS«
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: litoral

Nom  desaparegut  del  litoral  saliner,  situat  a  sa  Colònia,  a  algun  lloc  no 
identificat. Actualment donam el nom de botxa a la planta Anthyllis cytisoides.

1884, Ses Botxes. L. Salvator (1884: 765).
 
Bou, na
Fonètica: «ÈB�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny  de  conreu  amb  arbres,  d'uns  800  m  de  llargària,  per  uns  300  m 
d'amplària màxima. Està situat en esLlombards, dins So n'Amer, vora es Camí de ses 
Rotes de Mar, entre es Figueralet i Son Caragol. Sobre el turó del mateix nom hi havia 
restes prehistòriques que podrien haver tengut relació amb l'origen del topònim, ja que 
hom creu que hi ha una vedella d'or enterrada, com a d'altres llocs prehistòrics. La dona 
que contà la llegenda hi afegia una nota de caire humorístic: la guarda una bruixa que la 
donarà a la primera sogra i nora que s'entendran, o sigui, a les que, excepcionalment, 
estaran en bones relacions (C. Aguiló, 1975a).
 
Boval, sa
Fonètica: «BÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de forma molt irregular, bàsicament ocupat per un camp de terra molt 
bona, de sòl profund. Té uns 800 m per uns 650 m i està situat entre es Camp Llarg i 
Son Coves. No és fàcil saber si és part des Camp d'en Bover.
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És nom difícil d'explicar. Els pagesos santanyiners designen amb aquest nom el 
lloc on tanquen les egües. Coromines (DECat. s.v. bou, p. 184-1-27) recull el mot amb 
el  mateix  sentit  a  Estellencs.  El  problema  rau  en  el  fet  que  no  hi  ha  cap  edifici 
identificable que pugui haver complert aquesta funció.

1578, «Antoni coues, maior, una possessió dita la boual», Stims, vol. II.
1641, la Boual. PcB.
1747, 28 de desembre, lo aboval. PMP.
1771, la Boval. APS.
1775, la Boval. PcGV.
1777, lo Aboval. PcGV.
1806. En anys posteriors es plantà vinya a la Boval. RRV (2000: 187).
1818, le Boval. Apeo de Garay (Santanyí). 
1878, 14 de setembre, La Boal. PcJA.
 
Braga, na
Fonètica: *«ÈBRÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, no localitzat. Podria ser el nom antic de na Bragues, terreny 
llombarder, situat entre na Bou i Son Ponç. 

1695, ne Braga. ARM, D-1281.

Bragues, na
Fonètica: «ÈBRÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en esLlombards, vora 
Son Piris, entre na Bou i Son Ponç. És possible que abans de la parcel·lació es digués na 
Braga.

1792, «una quarterada, situada dins al present terme y lloc dit Son Piris, dita ne Bragas, de pertinencias 
del Predio  dit  son Berard». El document precisa que era de domini del senyor Fco. Boix de Berard. 
PcGV.
1815, «una quarterada de  terra dins Son Piris, dita ne Brages». PcCl.
1897, Ne Bragas. PcR.
1922, Ne Bragas. PcR.

Bramona, na
Fonètica: «BR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513.5
Situació: interior
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Tanca de conreu de forma trapezoïdal amb casa, situada a s'Alqueria Blanca, 
vora la carretera de Santanyí i el camí de Consolació. No puc dir si és un trasllat de 
l'altre lloc homònim de la mateixa població, molt més important i popular. Bramona és 
un antic cognom de s'Alqueria Blanca.
 
Bramona, na
Fonètica: «BR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i casa, situat a s'Alqueria Blanca, entre es Pujol, sa 
Travessia des Pujol, Ca n'Estranya i es Camí de Calonge. Està dividit en cinc tanques i 
diversos corralets.

Els Bramona, de cognom extingit, ja figuren entre els propietaris medievals del 
terme. El 1279? un Bramona era enfiteuta de Mandalmar (RRV, 1973: 5); el 1368 se 
cita Antoni Bramona dels Llombards (RRV, 1972: 9); el mateix personatge és citat  el 
1385 (RRV, 1973: 12).

CTM, p. 114; MGM, 41-2h.

1578. «Lorens bramona..., cases y dos cayrons de terra..., un tros de vinya..., una rotta..., tres tanques». 
Stims, f. 74 v.
 
Brodat, na
Fonètica: «BRÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situada entre es  Camp d'en 
Vidal i sa Dona Morta. Apareix documentada amb el nom de na Brotada.

El document precisa que era de Cas Canonge. És interessant aquesta dada pel fet 
que permet sospitar que era el límit septentrional d'aquest lloquet, ja que confronta amb 
terres de Son Danús. 

Sobre l'origen d'aquest nom es poden apuntar dues possibilitats: 1. Que sigui un 
nom referent a la qualitat d'alguna plantació (brotada 'multitud de brots'). 2. Que sigui 
evolució  del  cognom  Brotat.  En  qualsevol  cas  cal  comptar  amb  un  procés  de 
sonorització de la dental sorda intervocàlica, potser per assimilació regressiva a partir de 
na Brotada.

Brotada, na
Fonètica: *«BRÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
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Longitud: 509.5
Situació: interior

Nom antic, de mitjan segle XVIII, possiblement de na Brodat, finca situada a 
Santanyí, entre es Camp d'en Vidal i sa Dona Morta. Vegeu na Brodat.

1761, ne Brotada. ARM, P 2247. Cortesia d'A. Ponç i Fullana.

Bufador, es
Fonètica: «RB«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral

Expel·lidor  d'aire  de  la  costa  de  Santanyí,  situat  entre  es  Caló  des  Sivinar  i 
s'Estret des Temps i entre na Gropellosa i es Davallador de sa Punta Grossa. Bufa a tres 
passes de la lína de costa, dins un cocó d'una passa de diàmetre. El forat es troba a una 
de les parets laterals i té un pam de diàmetre. El buf és potent i fa brogit.
 
Bufador, es
Fonètica: «RB«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Bufador  de  sa  Comuna,  situat  a  la  costa 
llombardera, entre es Cagador de sa Geneta i es Caló de n'Adrover. 

Bufador de sa Comuna, es
Fonètica: «RB«ÇDD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Pesquera de salpes, no gaire bona, de la costa des Llombards, situada entre es 
Cagador de sa Geneta i es Caló de n'Adrover. En motiva el nom un forat gros situat a la 
desembocadura des Torrent des Bufador. Té uns diàmetres de 2'30 m i 1'80 m. Està 
situat a 7 m de la costa i a 3'50 m sobre la superfície de la mar, amb la qual comunica. 
Constitueix la desembocadura del torrent, que hi arriba força encaixat i sense vegetació, 
tot i que més cap a l'interior és cobert de pinar frondós. Volien tapar-lo amb una pedra 
molt grossa, per tal d'evitar que el polsim salàs l'ametlerar de So n'Amer. Els informants 
no saben si l'intent es va portar a terme o no. També se'n diu, simplement, es Bufador.

Bufadors, es
Fonètica: «RB«ÈD
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Forats del litoral de Santanyí que llancen aire i aigua amb el moviment de la mar. 
Estan situats prop des Caló d'en Perdiu, entre es Fondalàs i sa Cova d'en Ventura. El 
més fort bufa dins el racó més profund i l'altre a uns 10 m en direcció as Fondalàs. Les 
penyes formen dos o tres raconets. Fa molts anys que aquests orificis foren dinamitats 
perquè salaven els ametlers de la contrada. Hi ha qui en diu es Bufadors de s'Amarador.

Bufadors de s'Amarador, es
Fonètica: «RB«ÇDRD«««R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada, minoritària i contextualitzada des Bufadors, lloc de la 
costa de Santanyí, situat prop des Caló d'en Perdiu, entre es Fondalàs i sa Cova d'en 
Ventura.
 
Bufera, na
Fonètica: «BÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, amb mitja part de pleta i l'altra mitja de conradís amb 
arbres, situat a s'Alqueria Blanca, vora Son Valenç, entre es Comellar Nou i s'Ullastre 
Pujador. Hi ha una caseta antiga amb portal rodó. Nom d'explicació desconeguda, ja que 
no hi ha hagut mai cap zona humida. Podria tractar-se d'un antic malnom.
 
Buits, es
Fonètica: «RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Depressió de la costa llombardera, situada sota el penyalar terciari, entre es Bauç 
i es Cingle des Xot. És una pedrera de marès abandonada, possiblement medieval, on 
ningú no hi ha vist regatar mai. Mostra la petja d'una intensa activitat, amb zones de 
pedruscada acaramullada, que alternen amb altres de marès tallat a plom amb escoda. 
Prop del penyal creixen alguns pins.

CTM, Es Buit, p. 125; MGM, íd., 44-12a.
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Burcanyets, es
Fonètica: «RBR«Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 508
Situació: interior

Sementer de Santanyí, situat a Son Danús Vell, entre sa Sort i es Camp de sa 
Basseta. És de forma irregular, sense arbres, d'uns 300 m de longitud màxima. La meitat 
del seu perímetre quasi coincideix amb la corba de nivell dels 65 m. Es conegut també 
amb les variants es Buscanyets, es Clot de sa Senyora i sa Rota de sa Senyora. És una 
forma diminutiva del topònim del sementer veí, anomenat es Burcanys, en sa major part 
dins Son Danús Nou.
 
Burcanys, es
Fonètica: «RBRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 508
Situació: interior

Gran sementer situat a Santanyí, davant les cases de Son Danús Nou, a l’altra 
part de la carretera, desproveït d'arbres de conreu i dedicat a la producció cerealística. 
Les  zones  perifèriques  estan  ocupades  per  antiques  rotes  alternades  amb  clapes  de 
vegetació espontània. Sembla que la variant transmesa pel document és errònia.

El DCVB, s. v, dóna la definició següent: «Tija o branqueta prima (Menorca)»; 
El DECat., s. v. burxar, diu: «el men. burcany... és possible que resulti d'un encreuament 
d'una forma com el conegut burxanc i el seu sinònim buscall».

1924, Talaia des Barcanys, J. P[ARERA] (1924), p. 168.

Burguera, na
Fonètica: «BRÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Possessioneta de Calonge, amb cases, situada entre Son Perdut i sa Punta. Diuen 
que pertanyia a sa Punta i que se'n va segregar com a llegítima. És topònim dispers, 
segurament pel fet d'haver-se dividit.

CTM, p. 128; MGM, 41-5i.

1259, 21 d'agost. Pere Company ven a Pere i Bernat Bruguera i a Bernat Ninot tres parts de l'alqueria 
Calonge i dos rafals que hi ha a Portopetro, en la porció que fou de Nunó Sanç i ara del senyor rei. APF 
(1974: 24).

262



1298, 20 de gener. Bernat Bruguera i sa muller Guillema venen a Pere Caules la quarta part de l'alqueria 
anomenada Calonge. Entre els confrontants, se citen terres de B. Burguera (sic) i la mar. APF (1974: 26).
1301, setembre. Entre els confrontants d'una venda a Calonge, se citen les terres de Bernat Burguera (sic) 
i la mar. RRV (2000: 27).
1337, 31 de juliol. En la venda de la vuitena part de l'alqueria Calonge, se citen entre els confrontants les 
terres de Berenguer Bruguera. RRV (2000: 37).
1749, ne Burguera. «Llibre de comptes de la Punta». PMP.
 
Burgues, na
Fonètica: «ÈBRÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Tancat saliner, situat a sa Vallet, ocupat bàsicament per un gran sementer amb 
pocs  arbres  i  pletes  marginals,  entre es  Verger de sa  Vallet  i  n'Escolana.  De forma 
irregular, té uns 700 m de llargària màxima, per uns 600 m d'amplària.

Nom basat en l'antropònim medieval d'Arnau Torreyes, dit  Arnau Burgues, el 
constructor de sa Torre de sa Vall,  l'any 1390-1391. El topònim,  en aquest cas, ens 
mostra  que  és  correcta  la  prudència  de  no  accentuar  com  a  Burguès,  els  Burgues 
d’aquests documents medievals (G. Llompart Moragues, 1984: 120).

Vegeu el cançoner.
 
Buscanyets, es
Fonètica: «RB«Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 508
Situació: interior

Variant no cartografiada des Burcanyets, sementer de Santanyí, situat dins Son 
Danús Vell.
 
Buscanys, es
Fonètica: «RBÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 508
Situació: interior

Variant no cartografiada des Burcanys, sementer de Santanyí, situat dins 
Son Danús Vell.

CTM, p. 128; MGM, 40-7i.

1946, del Buscañy. PcPtr.
 
Buscarró, es
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Fonètica: «RB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  dividit  en  dues  tanques, 
situades  a  s'Alqueria  Blanca,  dins  les  antigues  pertinences  de  Son  Rossinyol,  entre 
n'Antiga i es Barranc. Un dels informants traspassats em deia que el seu pare li contava 
que era un pinar que l'artigaren i en feren figueral. Ara hi ha ametlers clars. Li deien el 
nom contextualitzat des Buscarró de Son Rossinyol.

És  possible  que  temps  enrere  hagués  estat  alzinar,  ja  que  la  paraula  bosc a 
Mallorca  es  relaciona  gairebé  sempre  amb  l'alzina.  La  pronuncia  general  amb  [u], 
buscarró,  és deguda al contacte amb la bilabial. Tenim tancaments vocàlics semblants 
en els topònims Ruberts,  Mundragó, etc. i amb palatalització,  el Buixcarró, en el País 
Valencià. Vegeu VMaRV (1979: 4, 12 i 13). 
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Ca l'Amo Andreu Bet
Fonètica: ÇÇRÈBE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Casa i  tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situades a  s'Alqueria 
Blanca, entre s'Arrabassat i Lo d'en Vetla.
 
Ca l'Amo en Bernat Metge
Fonètica: Ç«ÇÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Caseta de planta baixa, de pedreny de Santanyí, ara renovada, situada vora el 
casc urbà de la vila, dins el terreny dit es Molí d'en Jordi. Hi estava Mateu, un fill del 
metge Bernat Escales, fill il·lustre de Santanyí (1813-1892).
 
Ca l'Amo en Jaume Puig
Fonètica: ÇÇZ«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa de Calonge, situada vora es Camp d'en Ventura i vora Can Biel Puig.
 
Ca l'Amo en Joan Cordella
Fonètica: ÇÇZNRÈD´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Cases i terres situades a la Costa, prop de Can Blai Blai, al costat de na Pou. 
També se'n diu Can Cordella de la Costa. Sembla que és el lloc que antigament es deia 
Son Vidal de Can Cordella.
 
Ca l'Amo en Joan Maimó
Fonètica: ÇÇZ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
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Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Cases situades a la Costa, entre es Saragall i sa Costa de Can Maimó, datades, 
segon un dels informants, el 1849, el qual diu també que en l'escriptura de propietat 
apareixen amb el nom de Sequer de So n'Amer. Es coneixen també per ses Cases Noves 
de Can Maimó.
 
Ca l'Amo en Llorenç Cosina
Fonètica: Ç´ÇRENÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Casa situada en es Llombards, entre Ca l'Amo en Simon Cosina i es Camí de sa 
Roca Llisa.
 
Ca l'Amo en Llorenç Paulo
Fonètica: Ç´REÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504
Situació: interior

A ses Salines, dins Baix Morell. Ara son dues cases de portal rodó, restaurades, 
però abans només era una; l'altra era una pallissa.
 
Ca l'Amo en Lluc Cordella
Fonètica: ÇÇ´RÈD´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511
Situació: interior

Casa i conjunt de cinc o més finques, situades entre Lo d'en Frare, sa Tanqueta i 
Son Vidal. Les tanques estan poblades d'arbres o de figueres de moro.
 
Ca l'Amo en Lluc Goiet
Fonètica: ÇÇ´È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Casa situada a la Costa, a Son Pulla, entre sa Tanca des Rector i Ca l'Amo en 
Pep Carles.
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Ca l'Amo en Miquel Rossis
Fonètica: ÇEÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa de Son Vidal , a llevant de Can Rossis. 
 
Ca l'Amo en Pau des Molí Nou
Fonètica: ÇÇ«RÈ�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504
Situació: interior

Casa rural salinera, situada prop de sa Carroja, a sa Bassola, a uns 150 m des 
Cantó de na Baltasana. A la façana, té portal quadrat i  una finestra. Fora hi ha una 
cisterna ogival. 
 
Ca l'Amo en Pep Carles
Fonètica: ÇEÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Casa situada a la Costa, dins Son Pulla, entre Ca l'Amo en Lluc Goiet i s'Aljub 
de Son Pulla.
 
Ca l'Amo en Sebastià Carles
Fonètica: Ç«B«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Casa situada rere Consolació, entre es Pujolets i Can Françoi.
 
Ca l'Amo en Simon Cosina
Fonètica: ÇÇNÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior
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Casa situada en es Llombards, entre Ca l'Amo en Llorenç Cosina i ses Velles, 
vora l'antiga via del tren.
 
Ca l'Amo en Tomeu Coa
Fonètica: ÇÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507
Situació: interior

Casa des Llombards, situada dins es Camp de s'Aljub. També és coneguda amb 
el nom de Can Toni Comes.
 
Ca l'Amo en Tomeu Paulo
Fonètica: ÇÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504
Situació: interior

Casa de ses Salines situada a Baix Morell. Té la façana antiga amb portal rodó.
 
Ca Madò Catalina
Fonètica: Ç«ÇD�«t«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa situada a Calonge, entre Can Tòfol Roca i Ca n'Andreu de s'Alzina.
 
Ca Madò Cotona
Fonètica: Ç«ÇD�È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de Ca na Camarruix, casa rural de ses Salines, situada a 
sa Costa, vora Can Marge i Cal Sen Tomeu Garriguer. El malnom Cotona, feminització 
de cotó, possiblement està relacionat amb el conreu del cotó a sa Vall (vegeu s'Hort des 
Cotó).
 
Ca Madò Jaumeta
Fonètica: Ç«ÇD�Z«È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
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Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa rural salinera, situada a sa Costa, entre Ca na Perota i la casa de sa Costa 
pròpiament dita.
 
Ca Madò Rogera
Fonètica: Ç«ÇD�ÈZR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Nom antic de Can Xurí, casa situada vora Portopetro, entre la Real i sa Tanca de 
sa Bassa.
 
Ca Madò Teresa
Fonètica: Ç«ÇD�«ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa situada a Can Nin, vora es Camí de Felanitx, davant Can Lluent.
 
Ca Madò Tonina Aina Mina
Fonètica: Ç«ÇD�Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa de Son Vidal, entre el camí i es Morer. Havia servit 
de botiga persatisfer les necessitats d'abastiment  de la petita aglomeració de caràcter 
rural. Sobre el malnom Mina, tal vegada procedent de  Míner, vegeu ses Tanques d'en 
Mino.
 
Ca Mavi
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Rota de Mavi, situada a s'Alqueria Blanca, prop 
de Can Xurí, entre Lo d'en Ceba i es Comellar de sa Molinera. Mavi és una contracció 
de ma àvia.
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Ca Mavi
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a s'Alqueria Blanca, 
entre  ses  Pruneres,  es  Blanquer  i  s'Era  de  Can  Parra.  És  possible  que  l'escola  de 
s'Alqueria Blanca estigui també dins els terrenys d'aquest topònim. Sobre l’ètim, vegeu 
l’entrada anterior.

Ca Mestre Cosme 
Fonètica: *ÇER«È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada de Can Carrió, casa llombardera també dita Ca Mestre 
Cosme Carrió, situada entre Can Nin i na Llarga.

1906, Ca Mestre Corme. PMV.

Ca Mestre Cosme Carrió
Fonètica: ÇER«Ç�R««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada de Can Carrió, casa llombardera, situada entre Can Nin 
i na Llarga.

Ca n'Andreu Canova
Fonètica: Ç«ÇR«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada dins sa Canova, entre sa Canova de l'Amo 
Antoni Ramon i Son Valenç d'en Barres. 
 
Ca n'Andreu de s'Alzina
Fonètica: Ç«ÇRD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
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Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa de Calonge, situada entre Ca Madò Catalina i Can Tanca. S'Alzina és una 
casa del terme de Felanitx, situada prop de la partió.
 
Ca n'Andreu Petit
Fonètica: Ç«ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa, vora Can Blai Blai. És l'unica casa de la petita 
aglomeració que està orientada envers la tramuntana. Té portal rodó.
 
Ca n'Andreu Ramon
Fonètica: Ç«ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa de Calonge, situada vora Can Rito, entre Can Biel Tanca i na Cosme Vella.
 
Ca n'Andreu Sabater
Fonètica: Ç«ÇR«B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada vora la carretera de Portopetro, dins sa Tanca, 
entre Can Tomeu Carraixet i sa Figuereta.
 
Ca n'Escrivana
Fonètica: Ç«RÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Casa d'un aiguavés,  amb portal  quadrat  i  dues altures,  i  agrupació d'unes sis 
tanques, quasi totes de forma rectangular, dedicades a conradís, amb pocs arbres i pletes 
residuals. Es troben a Cas Perets, vora la partió de Campos, entre es Tancat Vell i sa 
Marineta d'en Burguera.
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CTM, p. 131; MGM, 42-8a.
 
Ca n'Esperança
Fonètica: Ç«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Casa situada a la falda des Puig Gros, sobre la corba dels 175 m d'altura, ran del 
camí que va cap a sa Penya Bosca. Sembla que es deia Can Toni Esperança.

CTM, Can Toni, p. 303; MGM, íd., 40-12. 
 
Ca n'Esperança
Fonètica: Ç«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, a sa Penya Bosca, vora sa Font de Ca na Molla.
 
Ca n'Estela
Fonètica: *Ç«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant  antiga,  desapareguda,  de n'Estela,  finca situada a  Santanyí, dins  Son 
Ferreret.

1847, 4 d'octubre, can estela. PcJA. 
1858, Can Estela o Son Ferreret. PcLl.
 
Ca n'Estranya
Fonètica: Ç«ÈRø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa  situada a  s'Alqueria  Blanca,  a  sa  Penya Bosca,  entre  sa  Canova i  Can 
Canoi. El topònim conté una feminització del cognom Estrany.
 
Ca n'Estranya
Fonètica: Ç«ÈRø«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i casa, en forma de trapezi rectangle, dividit en 
dues tanques, i situat a s'Alqueria Blanca, entre na Bramona i Can Pere Domingo. S'hi 
construí la nau d'una granja.

CTM, p. 131; MGM, 41-3h.
 
Ca n'Eulària
Fonètica: Ç«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa enrunada de s'Alqueria Blanca, situada dins el terreny dit es Pins, entre sa 
Torre d'en Tomàs i es Corralets.
 
Ca n'Orell
Fonètica: ÇÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504
Situació: interior

Nom de casa i de tres o quatre finquetes, o més bé corrals, situats a ses Salines, 
presumiblement dins es Camp des Cards.

1818, Can Orell. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Ca n'Orell
Fonètica: *ÇÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior

Variant antiga, desapareguda, de Cas Orells, casa situada a Cas Perets.

1884, 20 de març. Can Orell. PcCn.
1927, 10 de desembre, «Se Figuera grossa y dos cuartones del cercado llamado Can Orell, procedentes de 
la finca Son Ferrer». PcLl. 
 
Ca na Bernadina
Fonètica: Ç«B««ÈD«
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, en es Camí de sa Canyamel, entre el casc urbà i 
les cases de Can Gallet i Can Viudos.
 
Ca na Beu
Fonètica: Ç«ÈBE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Conjunt de vuit o més tancons, uns de terres conradisses amb arbres i altres de 
pleta,  situades  a  la  Costa,  entre  Son  Pelat  i  na  Conca.  Hi  ha  tres  cases  antigues, 
juxtaposades: Ca na Pepa, Ca na Beu des Mig i Ca na Beu de Baix.

CTM, p. 130; MGM, 40-10h.

1818, ca na Beu. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Ca na Beu de Baix
Fonètica: Ç«ÇBED«ÈBS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa situada a la Costa, dins els terrenys dits Ca na Beu. També es coneix sota el 
nom de Can Tramuntana. Té portal rodó. De la seva arquitectura, és destacable una 
creueta de pedra que té sobre l'anguila de la teulada. Modernament, s'hi han fet obertures 
tot  aprofitant  materials  antics  de  pedreny de  Santanyí. A la  façana hi  ha  una  bella 
finestra  procedent  de  Can  Morer,  del  carrer  Portell,  de  Santanyí.  Conserva  caseres 
antigues empotrades dins els murs de construccions annexes.
 
Ca na Beu des Mig
Fonètica: Ç«ÇBED«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa, entre Ca na Pepa i Ca na Beu de Baix. Té portal 
rodó amb una finestra a dalt que conserva una creu dibuixada amb mangra sobre uns 
escalons i la inscripció següent: «Maig a 3 y Añy 1788».
  
Ca na Camarruix
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Fonètica: Ç««ÈS
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa rural salinera enrunada, situada sa sa Costa, rere Cal Sen Tomeu Garriguer. 
Té portal rodó amb un rosetó i una finestra antiga. També en diuen Ca Madò Cotona.
 
Ca na Coixa
Fonètica: Ç«ÈS«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa de ses Salines situada a Baix Morell. Té portal rodó.
 
Ca na Conill
Fonètica: *Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior

Nom desaparegut  d'una  casa  situada  en  es  Llombards,  vers  els  terrenys  dits 
encara avui na Conill, entre es Camí des Molí d'en Parra i es Carreró Estret.

1887, Ca na Cuní. Es diu que confronta al  migjorn «con el camino de la Algub». Es refereix segurament a 
s'Aljub de Son Belard. PcCl.
 
Ca na Curta
Fonètica: Ç«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa de ses Salines situada a Baix Morell. Està totalment transformada i sembla 
que la façana era d'un sol aiguavés.
 
Ca na Galiota
Fonètica: Ç«Æ«È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral
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Variant  deformada i  rebutjable  de Cala  Galiota,  usada  per  un mariner  de  sa 
Colònia perdesignar aquesta cala del litoral saliner, situada entre es Port i sa Platja des 
Marquès.  Sorgeix  per  hominimització  formal,  afavorida  per  una  dissimilació  de 
consonants laterals.
 
Ca na Jordi
Fonètica: Ç«ÈZ�RD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, de forma rectangular, situada a Calonge, entre 
es Quartons i es Galerins. No hi ha cap casa. 
 
Ca na Molla
Fonètica: Ç«È�´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa situada a sa Penya Bosca, entre sa Canova i Lo d'en Bossa. És de portal 
rodó amb una pedra a sobre amb la data de 1764. A fora hi ha una gran pica de pedreny 
que podria haver servit de cup per a la fabricació casolana de vi. El topònim sembla 
basat en una feminització del cognom Moll.

1818, Ca na Molla (cana, aglutinat). Apeo de Garay (Santanyí).
 
Ca na Mossa
Fonètica: Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa esbucada i terreny de conreu amb arbres, situats a s'Alqueria Blanca, entre 
es Camí des Pou del Rei i s'Era des Ponços. També es diu sa Caseta de na Mossa.
 
Ca na Notxe
Fonètica: Ç«ÈS
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504
Situació: interior
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Casa de portal rodó en ruïnes, situada dins es Camp des Cards, a ses Salines. El 
malnom,  també  present  a  Santanyí,  segurament  és  un  derivat  de  l'arcaisme  notxer, 
variant de  nauxer,  'capità de nau'.  Les famílies  santanyineres que el conserven estan 
totes vinculades al món mariner.
 
Ca na Peleia
Fonètica: *Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Variant desapareguda de Can Pelaia, nom d'una casa llombardera de localització 
desconeguda.

1815, «... cases cituadas en lo lloch dit els Llombarts, ditas ca ne Peleia». PcCl.
 
Ca na Pepa
Fonètica: Ç«ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4362
Longitud: 517
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de Ca sa Tia Pepa, casa de Calonge, situada 
vora la casa de sa Talaia.
 
Ca na Pepa
Fonètica: Ç«ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa, dins les terres dites Ca na Beu.
 
Ca na Perota
Fonètica: Ç««ÈR�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa rural de ses Salines, abans enrunada, situada a sa Costa, entre Can Cotxer i 
Ca Madò Jaumeta. Té portal rodó.
 
Ca na Punta
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Fonètica: Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa, entre na Genars i Can Garrot.

Ca na Rosera
Fonètica: Ç«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezial, situada en es Llombards, vora el 
límit de ses Salines, al costat de Can Pascolí i sa Marina Rosera, nom amb el qual està 
relacionat. Actualment no hi ha cap casa.

1900, 18 de març, Ca na Rossera. LAAS.
1900, 1 d'abril, Ca na Rosera. LAAS.
 
Ca na Solera
Fonètica: Ç«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa, entre Can Blai Blai i Cal Sen Tomeu. Té portal 
rodó.
 
Ca na Vell
Fonètica: Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu, gairebé sense arbres, de forma trapezial, dividit 
en tres tanques, situat en esCap des Moro, entre sa Tanca des Mojaral, Lo d'en Moreta i 
sa Vinya. Hi ha una casa que també es coneix sota el nom, més modern, de sa Barraca 
d'en Serraller.

Ca na Vent
Fonètica: Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
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Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa rural desapareguda, situada a Calonge, a sa Talaiassa, entre Can Verro i 
Can Crestall.
 
Ca s'Astanenc
Fonètica: Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507
Situació: interior

Variant  no cartografiada del  nom de Can Basqueja,  casa llombardera situada 
entre es Mitjà d'en Bassa i Can Martina. És una deformació del gentilici artanenc, ja que 
es diu que hi visqué una gent d'Artà.
 
Ca s'Ermità
Fonètica: Ç«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515.5
Situació: interior

Casa  i  terreny de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  situat  a  s'Alqueria 
Blanca, vora es Camí de Calonge, entre na Dominga i Can Pere Domingo. El terreny 
originari,  el  formen  quatre  tanques,  però  el  nom es  degué  expandir  a  altres  quatre 
tanques immediates, situades dins els antics terrenys des Pujol i  a una altra parcel·la 
entre aquestes i ses Rotes Noves, en la qual hi ha sa Cova de Ca s'Ermità.

La motivació de tal nom respon al fet que aquesta casa fou ocupada per un dels 
ermitans que el 1851 abandonaren l'ermita de Sant Salvador de Felanitx, per causa de 
les elevades despeses que comportava el manteniment del lloc. El seu nom era Hilarió 
Bujosa, natural de Bunyola, traspassat el 1871. Havia estat un dels tres ermitans que el 
1824 havien ocupat Sant Salvador, atenent els precs de l'ajuntament de Felanitx (Un 
ermitaño, 1965: 138 i 235).

CTM, p. 130; MGM, 41-3h.
 
Ca s'Escaravat
Fonètica: Ç««R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Casa ruïnosa, situada dins un regueró de la falda des Puig Gros a uns 165 m 
d'altura, un poc distanciada del camí que discorre entre aquest puig i el de Consolació. 
Té portal rodó, amb una finestra a sobre amb motlura a l'ampitador. A la façana hi ha 
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quatre finestrons. A la dreta té l'afegitó d'una pallissa amb dues fermadores de pedra. 
Davant hi ha un forn i més lluny una cisterna.
 
Ca s'Escolà
Fonètica: Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Edifici i terreny situat a s'Alqueria Blanca, vora es Cup. Un avantpassat d'aquesta 
casa havia esta l'escolà de del poble. També en diuen es Clos.
 
Ca sa Garriguera
Fonètica: Ç«Æ«ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508
Situació: interior

Casa  llombardera  situada  entre  sa  Marineta  i  es  Corral  Nou.  Ara  es  troba 
totalment reformada, però fa uns anys era una caseta de planta baixa i sostre, amb un 
aiguavés més alt, darrere. Portal de mig punt, amb finestra a sobre, i dos finestrons més 
a la façana. Un fasser alt, encara existent, emmarcava el conjunt.
 
Ca sa Madona Maria
Fonètica: Ç««ÇD�««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Casa i tanca conradissa amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a s'Alqueria 
Blanca, entre Can Sabater de Més Amunt i Can Sabater de Més Avall.
 
Ca sa Molinera
Fonètica: Ç«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca,  prop de Can Xurí,  dins  es  Comellar  de sa 
Molinera, vora sa Rota de Mavi.
 
Ca sa Talaia
Fonètica: Ç««È9«
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Casa  llombardera,  situada  entre  l'estació  del  tren  i  sa  Tanca  d'en  Biga.  Cal 
relacionar aquest nom amb el veí poblat talaiòtic des Violari.
 
Ca sa Tia Pepa
Fonètica: Ç«Ç«ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4362
Longitud: 517
Situació: interior

Casa situada a Calonge, a ponent de la casa de sa Talaia. També és coneguda 
amb el nom de Ca na Pepa.
 
Ca sa Viuda
Fonètica: Ç«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 516.5
Situació: interior

Casa i tanca de conreu, de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, entre sa 
Bassa des Coll i sa Bassa des Coll d'en Felip.
 
Ca sa Viuda
Fonètica: Ç«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, vers ses Esparegueres, entre Can Rafel i Can 
Pere Antoni.
 
Ca sa Viuda
Fonètica: Ç«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517
Situació: interior

Nom  modern,  no  cartografiat,  de  Can  Jaume  Verro,  casa  i  finca  situada  a 
Calonge, vora es Camí Llarg de sa Conca, probablement dins sa Cala Vermella.
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Ca sa Viuda Bassa
Fonètica: Ç«ÇD«ÈB«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Casa de Cas Perets, situada entre Cal Sen Biel Bassa i Lo d'en Tort. El malnom 
és degut al veïnatge de sa Bassa des Rafal Palla.
 
Ca sa Viudeta
Fonètica: Ç«ÈD««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Edificació salinera ruïnosa, situada en es Camp Lledó. És la més septentrional de 
ses Cases des Torrent.
 
Ca ses Comes
Fonètica: Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507.5
Situació: interior

Casa  des  Llombards,  situada  dins  sa  Coma.  Pren  el  nom  d'una  variant 
pluralitzada de la finca on es troba situada.
 
Ca ses Deu
Fonètica: Ç«RÈDE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de ses Deu, situat en esLlombards, dins les 
terres de sa Coma. És un trasllat d'un nom idèntic, localitzat també en esLlombards, 
vora sa Marina Rosera.

CTM, p. 130; MGM, Ca Ses Deu, 42-10e.
 
Ca ses Deu
Fonètica: Ç«RÈDE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
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Latitud: 4355
Longitud: 506.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Deu, casa i terres situades en esLlombards, entre 
Can Mel i sa Pleta de Can Mel, vora sa Marina Rosera.
 
Ca ses Frites
Fonètica: Ç«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa situada baix de Consolació,  entre el  camí i  Can Xorret.  Hi vivien dues 
dones així  anomenades, de costums i aspecte molt  arcaics, que encara vivien vers la 
dècada dels anys cinquanta.  Durant la meva infància, vaig anar a casa seva en diverses 
ocasions.
 
Ca ses Monges
Fonètica: Ç«RÈ�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Edifici de la costa de Calonge, situat a Cala Llonga, entre ses Barraques de Ca 
n'Espina i sa Barraca del Senyor Toni. Actualment té dos escars, un dels quals és antic i 
molt  baix.  La  casa  està  emblanquinada.  Antigament  hi  estiuejaven  les  monges  de 
Calonge.
 
Ca ses Monges
Fonètica: Ç«RÈ�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Convent de religioses franciscanes, situat dins el nucli urbà de Santanyí, amb 
l'entrada principal  en es Carrer des Sol i  amb una façana secundària en esCarrer de 
Felanitx. El 1859 les franciscanes es varen instal·lar a la vila (BVT, art. Santanyí del 
CTM,  p.  1506).  L'any  2002  fou  abandonat  per  les  religioses  i  la  casa  llogada  a 
l'ajuntament.  La  construcció  de  l'edifici,  tot  de  pedra  i  d'un  molt  discret  interès 
arquitectònic, deu ser del segle XIX. 
 
Ca ses Monges
Fonètica: Ç«RÈ�Z«
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Casa-convent situada a s'Alqueria Blanca, dins el casc urbà. Les franciscanes 
s’establiren al poble el 1860 a una casa de Can Barres i vers 1873 passaren a residir al 
convent, edificat en temps de l'Arxiduc dins terres de Son Rossinyol, segons notícies 
facilitades per M. Pons.
 
Ca ses Porrassaretes
Fonètica: Ç«««ÈR««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Casa salinera situada en es Camp Lledó, a ses Cases des Torrent, entre Can Toni 
Soler i Can Pere Gros.
 
Ca ses Tereses
Fonètica: Ç««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Nom d'una casa de s'Alqueria Roja, situada entre Can Torrelles i Can Sanç.
 
Cabells des Bauç, es
Fonètica: ««ÇB«D«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Nom de la carena del penya-segat des Bauç, lloc elevat de la costa llombardera, 
situat entre s'Almunia i Cala Figuereta. S'utilitza com a senya per trobar es Fortet de 
s'Almunia. Hom podria pensar que la motivació és la vegetació d'ullastres que corona 
les arestes des Cingle d'en Palou, veí, però el fet que els mariners usin com a senya la 
part  alta  de  l'Esponja  (un  illot  ben  pelat  de  Cabrera)  amb  el  nom des  Cabells  de 
l'Esponja fa inviable aquella motivació.
 
Cabot, na
Fonètica: ««ÈB�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 498.5
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Situació: litoral

Illa de la costa salinera, situada entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès, a uns 
100 m de sa Punta de na Boda. És de forma irregular, d'uns 100 m de llargària, per uns 
50  m  d'amplària.  Està  totalment  desproveïda  de  vegetació.  No  l'assenyala  el  mapa 
Despuig. És probable que la Isla Plana de l'edició original del  Die Balearen...  de L. 
Salvator (1884: 766) faci referència a la que avui coneixem per na Cabot.

MGM, Illot des Cabots, 42-1g. Mai no he sentit tal denominació.
 
Cabrer, na
Fonètica: ««ÈBR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507
Situació: interior

Variant formal, no cartografiada, del topònim llombarder de na Cabrers, situat 
entre Can Biel Llis i sa Pleta de Can Llis. 
 
Cabrers, na
Fonètica: ««ÈBR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507
Situació: interior

Conjunt de tres tanques de conreu, de forma trapezial, amb arbres, situades en 
esLlombards, entre Can Biel Llis i sa Pleta de Can Llis. Són també designades amb la 
variant de na Cabrer.
 
Cadireta, sa
Fonètica: ««DÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada dins es Caló de ses Faves, entre el fons 
del caló i sa Pedra de Llevant. Es tracta d'un banc d'un metre quadrat situat a uns 4 m 
d'altura. El topònim es repeteix a sa Punta de n'Amer, en el terme de Sant Llorenç des 
Cardassar.
 
Cafetet, es
Fonètica: «««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
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Situació: interior

Cisterna de s'Alqueria Blanca, situada dins el casc urbà, a ponent des Molí d'en 
Parra. Té capella coberta amb un arc ogival de sis peces irregulars i la data de 1782. El 
nom fou motivat pel fet de ser lloc de trobada de veïns en moments d'oci, tot aprofitant 
l'ull de sol.
 
Cagador de sa Geneta, es
Fonètica: «Æ«ÇDD««Z«È«t«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: interior

Antic lloc de defecació del gat mesquer (Genetta genetta) situat a s'Almunia, 
dins sa Pleta de ses Sivines.
 
Cagador de sa Geneta, es
Fonètica: «Æ«ÇDD««Z«È«t«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, entre sa Punta Baixa i sa 
Cova de s'Òliba. Nom generat pel costum dels gats mesquers de defecar sempre en el 
mateix lloc. Sembla que actualment és fora d'ús.
 
Cagador de sa Geneta, es
Fonètica: «Æ«ÇDD««Z«È«t«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Pesquera de salpes i obladells de la costa llombardera, situada prop des Caló de 
n'Adrover, entre s'Escull des Roig de na Fontanella i es Bufador de sa Comuna. Antic 
lloc  de  defecació  de  gats  mesquers,  avui  desaparegut.  Els  informants  més  vells  no 
recorden haver-hi vist mai excrements.

Cairó de les Figueres, el 
Fonètica: *««ÇRD««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Topònim desaparegut, no localitzat. El DCVB defineix el mot cairó com a «tros 
de terra no gaire extens, situat prop d’un poble». Mot mallorquí, documentat el 1612 a 
Sóller. 

1695, el cayró de las figueras. ARM, D-1281.

Cal Rei
Fonètica: 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Casa enrunada, situada rere Consolació, entre Can Garrot i Son Gató. El fet que 
sigui coneguda sota la variant de Can Vicenç Rei ens indica que deu ser un malnom, o 
tal vegada un cognom.
 
Cal Reiet
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: interior

Casa d'estiueig, de planta baixa, possiblement la més antiga de Cala Santanyí, 
situada vora sa Torre Nova, comprada l'any 1929 pel senyor Fèlix Escalas i Xamení, de 
Cal Reiet (1880-1972), a un alabarder jubilat que l'havia construït ell mateix.
 
Cal Reiet
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casal i terrenys de conreu, força poblats d'arbres, de forma irregular, situats a 
Santanyí, entre es Cós i Son Garrot. Els diàmetres màxims d'aquest espai són d'uns 900 
m per uns 500 m.

Desconec la raó de tal nom. Cal lligar-lo amb el d'una casa deshabitada del poble 
(exclosa d'aquest estudi, pel fet de ser urbana), situada no gaire lluny d'aquest territori, 
coneguda amb el nom de Cal Rei.

CTM, p. 162; MGM, 43-3c.

1878, 28 de maig, Cal Reyet. PcJA.
1909, 2 de setembre, Cal Reyet. PcJA.
 
Cal Reiet Gran
Fonètica: *«ÈR

287



Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut,  d'un terreny situat  a Santanyí, a algun indret  de Cal  Reiet 
contigu a sa Talaiola. Topònim oposat al de Cal Reiet Petit.

1878, 14 de setembre, Cal Reyet Gran o La Talayola. PcJA.
 
Cal Reiet Petit
Fonètica: *Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'un  terreny situat  a  Santanyí,  a  algun  lloc  de  Cal  Reiet. 
S'oposa al nom de Cal Reiet Gran.

1878, 14 de novembre, Cal Reyet petit o El Clos de las Figueras. PcJA.

Cal Sen Andreu Felip
Fonètica: Ç«ÇR«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa situada a Baix Morell, al costat de Can Julià Ros. No té la façana orientada 
al carrer.
 
Cal Sen Biel Bassa
Fonètica: ÇEÈB«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Casa situada a Cas Perets, vora na Clapers i Ca sa Viuda Bassa. El malnom ve de 
la proximitat de sa Bassa des Rafal Palla.
 
Cal Sen Guillem Garrot
Fonètica: ÇïÇï«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior
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Casa rural situada a la Costa, dins els terrenys dits Ca na Beu.
 
Cal Sen Joan Coves
Fonètica: ÇZNÈ�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa i finca situades a la Costa, a Can Jordi, entre Can Jordi de sa Roca i na 
Guinyona.
 
Cal Sen Joan Soler
Fonètica: ÇZÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508.5
Situació: interior

Casa situada en es Llombards, dins es Figueralet.
 
Cal Sen Miquel des Dolç
Fonètica: ÇÇE«RÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa de ses Salines situada a Baix Morell, amb dos aiguavessos i portal rodó 
emmarcat amb pedreny. Està parcialment transformada.
 
Cal Sen Pep de Morell
Fonètica: ÇE«ÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa rural  salinera,  situada a Baix Morell,  vora Ca na Coixa,  entre  Cal  Sen 
Miquel des Dolç i Can Dimoni.

Cal Sen Tomeu
Fonètica: ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
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Situació: interior

Casa rural situada a la Costa, a Can Blai Blai, entre Ca na Solera i Can Soler. Té 
portal rodó i rellotge de sol.
 
Cal Sen Tomeu de sa Botiga
Fonètica: ÇÇD««BÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa santanyinera, situada a Can Jordi.
 
Cal Sen Tomeu Garriguer
Fonètica: ÇÇÆ«ÈÆ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa rural salinera, d'un sol aiguavés, situada a sa Costa, entre Can Ferrando i Ca 
na Camarruix.

Cala, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada i antonomàstica de Cala Figuera, entrada marina de la 
costa de Santanyí, situada entre es Caló de ses Faves i es Caló de ses Agulles.

Vegeu el cançoner.

1837, la Cala. PcT.

Cala Anclità
Fonètica: Ç«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Variant cartografiada des Màrmols, cala de la costa llombardera, situada entre 
Cala Figuereta i es Cap de ses Salines. És nom menys estès, propi de mariners, al·lusiu 
amb tota probabilitat al quitrà, substància que els temporals depositen adesiara sobre la 

290



platja. El mot alquitrà, present encara a València i a Tortosa apareix documentat des de 
1254, segons J. Coromines (DECat. s. v. quitrà i alquitrà, p. 976). 

L'antic  arabisme  alquitrà va  passar  possiblement  primer  a  *alclità (potser  a 
través  d’una  metàtesi,  *alcrità,  i  assimilació  de  líquides,  *alclità?)  i  després,  com 
alcolla > ancolla, a anclità (cf. top. *es Cocó de l'Alcaid > es Cocó de l'Ancai). Autors 
mallorquins recents com M. Costa i Llobera i G. Cortès usen el mot sota la variant 
gràfica enclità (DECat. s. v. quitrà i alquitrà).

CTM, Cala Enclità, p. 164.

1773, Cala Alquitrà (sense accent). Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1884, Cala Enclità oder Alquitrán. L. Salvator (1884: 761).
 
Cala d'Or
Fonètica: Ç«ÈD�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: interior

Nucli de població situat a Calonge, a la vorera de mar, davant es Caló de ses 
Dones. Cala d'Or va néixer amb la compra d'uns terrenys que féu l'eivissenc Josep Costa 
Ferrer l'any 1933 amb la idea de fer-hi una urbanització amb cases d'estil eivissenc. Ell 
mateix (1960: 8) explica la raó del nom: 

«La cala más hermosa de Ibiza es la Cala d'Hort, Cala del Huerto, en castellano. Cala 
d'Hort...;  pero  no cuajaba  este nombre.  Y,  de boca en boca,  lo transformaban en Cala  d'Or. 
Cansado de rectificar lo dejé al albedrío de la gente. Así es que se puso el nombre por votación y 
mayoría pública. ¡Que no se me culpe a mí de soñar con oro!».

Cala  d'Or  ha  sofert  els  darrers  anys  una  macroexpansió  que  mai  no  degué 
somniar el  seu fundador.  Cada nova tanca conquerida per l'espai  urbà té  previsibles 
conseqüències glotòfagues per a la toponímia circumdant. El gentilici és caladorer.
 
Cala del Caragol, la
Fonètica: *«Ç«D««R«ÈÄ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4357.5
Longitud: 503.5
Situació: litoral

Variant de finals del segle XIV, desapareguda, de sa Platja des Caragol, entrada 
arenosa de la costa llombardera, situada entre es Cap de ses Salines i Cala en Tugores. 
Vegeu sa Platja des Caragol.
 
Cala en Grell
Fonètica: Ç«NÈR´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
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Longitud: 518
Situació: litoral

Raconadeta de la costa curiablanquera, situada dins Portopetro, entre sa Punta 
des Caló des Moix i sa Falç. Físicament no és una cala, ja que les seves dimensions són 
reduïdíssimes. Les aigües, poc profundes, són plenes de roques i tenasses. Té un petit 
escull a la part de llebeig. Quant al topònim, sembla format sobre un antic malnom amb 
caiguda de preposició, *sa Cala d'en Grell. Un informant n’explica l’ètimologia de la 
següent  manera: diuen que un tal  Pere Barceló "Marranxa",  traspassat  vers els anys 
setanta, la batejà així, perquè si, per causa del mal temps, calaven l'ormeig en aquest 
punt arrecerat, solien agafar poc peix i deien que haurien de fer les sopes "amb grell". La 
contarella té totes les traces de ser una etimologia popular.
 
Cala en Roqueta
Fonètica: Ç«È««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: litoral

Variant no cartografiada de Cala Roqueta, entrada de la costa salinera, situada 
entre es Port  i  Cala Galiota i entre es Bancalet i  sa Punta de Cala Galiota.  És nom 
arrossegat per la frequència de topònims formats amb cala + art. personal (cf. Cala en 
Timó, Cala Emboixar, etc). És nom d'estiuejants porrerencs.
 
Cala en Tugores
Fonètica: Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502.5
Situació: litoral

Entrada marina d'aigües somes, situada, en sa major part, a la costa llombardera i 
la resta a la de ses Salines, entre es Caragol i sa Platja des Carbó. Té uns 470 m de 
llargària, per una amplària mitjana d'uns 200 m. La boca s’orienta envers el llebeig. És 
cala de riberes baixes i maressoses, poblades de pins en alguns sectors. Els de la banda 
de llevant tenen forma barraquera. Al fons, sobre la platja d'arena, s'acumula una gran 
quantitat d'alga, en una franja de 20 m d'amplària, davant un petit escaló de marès que 
forma dos estrats, a l'extrem dels quals hi ha sengles nius de metralladora de la Guerra 
Civil. A alguns llocs hi ha indicis d'explotació del marès. Sobta una mica el tancament 
de la vocal final del cognom.

El topònim testimonia la pertinença de les terres dels voltants a Arnau Togores, 
el qual tenia sa Vall, a més de l'alqueria de ses Salines, abans de 1255, segons APF 
(1974: 17), el qual reprodueix una nota de l’historiador J. M. Bover.

CTM, p. 180; MGM, 44-5b. VMaRV (1961-1962: 35).

1255, 24 d'octubre. L'alqueria Salines fou del notari reial Arnau de Togores. RRV (2000: 19).  Vegeu 
també J. Lladó (1959:19).
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1390-1391, la Cala d'en Togores. G Llompart Moragues (1984:109).
1463, Cala en Togores. Isabel Armadans, viuda del donzell Pere des Catlar, dóna permís a Joan Brondo 
per carregar la llenya tallada d'aquesta cala. RRV (2000: 79). 
1595, Cala Togores. Mapa de la Història de Mallorca de J. Binimelis. E. Duran (1994:27).
1773, Cala Entudores. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1784, Cala Entugoras. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1786, Cala Antegora. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).

Cala en Tugores Gran
Fonètica: Ç«ÇÄRRÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502.5
Situació: litoral

Racó de la costa llombardera,  situat  dins  Cala en Tugores,  entre es  Cap des 
Marès Mort i es Cap de sa Paret. Té platja d'arena, d'uns 250 m de llargària, sobre la 
qual la mar acumula grans serres d'alga. Darrere hi ha un pinar assentat sobre dunes 
d'arena de base fòssil. Nom oposat al de Cala en Tugores Petit.
 
Cala en Tugores Petit
Fonètica: Ç«ÇÄR«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502.5
Situació: litoral

Racó de la costa salinera, situat dins Cala en Tugores, entre es Cap de sa Paret i 
s'Escar de Cala en Tugores. Té uns 90 m de llargària, amb alga acumulada, però no tanta 
com la que es veu sempre a Cala en Tugores Gran. Els pins hi són més alts que a la resta 
de la cala. Al punt més resguardat hi ha les runes d'un escar antic, mig excavat dins la 
roca.  Encara s'hi  veu una anella  per  fermar-hi  l'embarcació.  Observem la manca de 
concordança de l'adjectiu. 
 
Cala Figuera
Fonètica: Ç«ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Entrada marina del litoral de Santanyí, situada entre es Caló de ses Faves i es 
Caló de ses Agulles. Orientada a xaloc, té uns 850 m de llargària. L'amplària de la boca 
és d'uns 250 m, que vora el martell es redueixen a uns 75 m. Es desenvolupa en un 
lleuger serpenteig durant 600 m i llavors es bifurca, com una Y grega, en dos calons, es 
Caló d'en Boira, que segueix la direcció de l'eix principal, i es Caló d'en Busques, que 
s'orienta cap a ponent. Té bona profunditat i riberes penya-segades que assoleixen els 25 
m d'altura a la gola. De la vegetació que creix sota els pins, cal destacar la presència de 
ciprell (Erica multiflora) i  tapereres (Capparis spinosa).  Per antonomàsia i  entre els 

293



nadius de Santanyí, se'n diu més sovint sa Cala. D’aquí neix el gentilici  caler per als 
seus habitants.

La Història de Mallorca de Joan Binimelis (1595) en fa la següent descripció 
(RRV, 2000: 145-146): «Calefiguera està també per la travesia del xaloch, no és tan 
gran com la de Mondragon, però és de gran fondària de aygua, caben-hi fins en 12 
vaxells. D'esta cale fins al cap del Llibel casi no'y a aygües. A le entrade d'este cale hi ha 
une torre de guarde, a'y en ella dos guardes contínuas els quals paga la Universitat de 
Mallorca 60 lliures. Pren lo foch dels avisos de la talaye de Porto Colom, y dóne'l a le 
del cap de las Salinas». 

Pot ser un nom descriptiu, motivat per les figueres assilvestrades que hi havia –
de fet  encara n’hi  ha (cf.  el  topònim sa Figuereta)–  per  les  seves riberes.  Tenguem 
present que en el mateix terme tenim Cala Figuereta, la qual seria molt difícil d'explicar 
mitjançant un antropònim. No es pot descartar, però, un origen antroponímic, ja que el 
cognom  Figuera està  documentat  a  la  vila  precisament  en  el  primer  document  que 
coneixem de la  cala. En aquest últim cas tendríem un nom de lloc amb la mateixa 
estructura  dels  de  Cala  Ferrera  (Felanitx),  Cala  Magraner  (Manacor),  Cala  Virgili 
(Manacor),  amb  pèrdua  antiga  de  l'article  personal  (contràriament  al  de  Cala  en 
Tugores) i òbviament de la preposició (*Cala d'en Figuera).

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 164; MGM, 43-6f; VMaRV (1961-1962: 40).

1306, 3 de desembre. S'estableix un figueral a Agneta, viuda d'Esteve Figuera, que confronta amb el camí 
nou [es Camí Nou] que parteix de la població per davant l'hospici del rector i va a cala Figuera. RRV 
(1973b: 7).
1341, 10 de juliol. Es diu que ara són innecessàries les talaies de Calafiguera. RRV (2000: 39).
1358, 11 de setembre. A Calafiguera, on hi ha una coca de napolitans, hi ha dubtes sobre la presència de 
tres galeres enemigues. RRV (2000: 46).
1359, 26 de novembre. Ha arribat una nau procedent de Tenes a les marines o port de Calafiguera. RRV 
(2000: 47).
1360, 10 d'octubre. Bernat Salvador i Romeu Albert són talaiers de Calafiguera. RRV (2000: 48).
1362, 10 de novembre. El governador escriu al batle sobre una nau presa a Calafiguera per castellans 
«enemics nostros». RRV (2000: 50).
1385, 11 d'ctubre. Una nau és a Calafiguera per anar a mercadejar a Bona, terra de moros. RRV (2000: 
55).
1397, 30 d'abril. Es mana que es reforcin les escoltes de Cala Figuera. RRV: (1973b: 14) i RRV (2000: 
62).
1399, 8 de febrer. Arriba a Cala Figuera una nau procedent de Sicília amb lletres i robes del senyor rei. 
RRV (1973b:14-15) i RRV (2000: 63).
1403, 1 d'octubre. Se cita el camí públic que va de la pobla a Cala Figuera.  M. Danús (1990: 175).
1426. Es parla del salari de les escortes fetes «en lo port de Cala Figuera». M. Danús (1990: 139).
1431, 4 de març. Es du la nova que una nau carregada de forment era a Cala Figuera. RRV (2000: 71).
1442, 10 d'octubre. Tot i que és costum de llevar les talaies i escoltes per la festa de sant Miquel, es mana 
que siguin posades a Calafiguera. RRV (2000: 73). Íd. Cala Ffiguera, M. Danús (1990: 150).
1447, 24 de juny. Es comunica als jurats de la vila la necessitat de posar talaies i escoltes a Calafiguera. 
RRV (2000: 74).
1451, 19 de novembre. S'insisteix en la necessitat de posar talaies i escoltes a Calafiguera. RRV (2000: 
75).
1452, 4 de febrer. Els jurats de la ciutat han rebut la carta dels de Santanyí en la qual es reclama el salari  
de Pere Vilardell i Andreu Vicens, talaiers i escoltes a Calafiguera durant dos mesos. RRV (2000: 75).
1454, 5 d'abril. Carta dels jurats del Regne sobre les escoltes i talaies de Calafiguera. RRV (2000: 77). Íd. 
Cala Figuera. M. Danús (1990: 153).
1462, 17 d'agost. El talaier de Cala Figuera ha descobert tres galeres d'enemics. RRV: (1973b: 16) i RRV 
(2000: 79).
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1494, 9 de setembre. «El batle de Santany ha estat avisat per les seves escoltes, que devant cala Santanyí 
han surgides sinch fustes, so és, tres de rems e dues cayres, les quals són los turchs, e que lo batle de 
Santanyí demanà socós, e lo batle de Felanig diu al batle de Manachor que se aparell d'armes per què se 
ha mester que sia per defensar-se; les quals fustes de turchs han fetes metre sis nauetas qui partien a la 
Ciutat a cala Figuera». Arxiu BVT, 162.
1496. Francesc Barber i Arnau Albert són escoltes i talaies de Calafiguera. RRV (2000: 88).
1506, 5 de març. Mateu Rigo ven al mercader genovès Pere Marí vint barcades de llenya de pi per als 
tints, carregadora a Mondragó, Calafiguera o Cala Santanyí. RRV (2000: 90).
1519. Simó Adrover i Miquel Truiol són guardes de Calafiguera. RRV (2000: 102). 
1520. Guillem Rigo i Simó Adrover són talaies i escoltes de Calafiguera. RRV (2000: 103).
1528, 22 de desembre. Antoni Ferrer i Simó Adrover han estat elegits per talaies i escoltes de Calafiguera. 
RRV (2000: 118).
1533,  18  de  març.  Els  jurats  de  la  ciutat  tracten sobre  una barca  carregada  de  forment que  hi  ha a 
Calafiguera. RRV (1975:12).
1585, Cala Figuera. RRV (1977: 309).
1587, 7 de febrer. Es paguen unes cordes de cànem per la torre de Calla Figuera. RRV (1973b, p.17).
1595, Calefiguera. Història de Mallorca de J. Binimelis. RRV (2000: 145).
1752, 24 d'abril. Jaume Burguera i Llorenç Burguera no paguen el «vecindari» pel fet de ser torrers de 
Calafiguera. RRV (2000: 169-170).

Relació de les grafies cartogràfiques per ordre cronològic d’aparició32

calafiguera ................. 16, 18, 21, 29, 31, 34, 35
calafigera ................... 22, 26, 30, 40
cala ffigera ................. 24
Cala figera ................  25
Calafigur ................... 43
Calafiguer .................  50, 59, 61, 63
Cala figuer ................  56, 60
Cª. Figuera ...............  62, 70
Cª. Fugura ................  65
Cala Figuera .............  67, 74, 77, 78
C. Figuera ................  69
Calafighera ...............  71
Cala Figuier ..............  72
Calle Figuere ............  73
Calla Figuera ............  75

Cala Figuera
Fonètica: Ç«ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en més de 25 tanques i 
situat a Santanyí, entre sa Talaia Vella, es Cap de sa Paret, es Fang d'en Matgí, na Sina-
roja, etc. Té uns eixos màxims de 700 m per 450 m. És nom d'explicació desconeguda, 
probablement traslladat per algun motiu. La cala que porta aquest nom es troba a 1250 
m en línia recta. Sembla que dues tanques d'aquest lloc modernament han pres el nom 
des Fang d'en Magí.
32 Els números corresponen als mapes inventariats al capítol de les Fonts cartogràfiques.
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1818, Cala Figuera. El document precisa que és un camp. Apeo de Garay (Santanyí). 

Cala Figuereta
Fonètica: Ç«Æ«ÈR««,Ç«ÆÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Entrada marina de la costa llombardera, situada entre es Bauç i es Màrmols. Més 
que  una  vertadera  cala  és  una  petita  raconada  en  la  qual  queda  suspesa  la 
desembocadura del torrent del mateix nom. És d'aigües navegables, tancada per espadats 
a la part de llevant i per una elevació dunar fossilitzada del terreny, un turmassot, a la 
part de ponent. No té platja, però sí pedres procedents dels enderrocs de les penyes. La 
vegetació, que es troba al costat de ponent, és de mates i ullastres molt castigats pel vent 
carregat de sal. Al fons del racó hi ha una roca isolada. La vegetació del llit del torrent 
esdevé impenetrable per poc que hom s'allunyi de la ribera. No hi sé trobar rastres de la 
figuera que degué motivar tal nom. 

CTM, p. 164; MGM, 44-11b.

1784, Cala Figuereta. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1884, Cala Figuereta. L. Salvator (1884: 761).

L’expansió del topònim afecta un tancat adjacent, de forma irregular, situat entre 
ses Rotes Noves i sa Cova des Drac. És un terreny completament inculte, d'uns 625 m 
de llargària, per uns 500 m d'amplària màxima. 

Cala Figuereta
Fonètica: *Ç«Æ«ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Nom  desaparegut  d’una  tanca  calongina  situada  en  es  Comtès.  Pot  ser  una 
variant antiga de sa Figuereta. No puc explicar el sentit del genèric cala en un lloc no 
situat vora mar. A Calonge mateix hi ha uns terrenys, també allunyats de la mar, que es 
diuen sa Cala Vermella (vegeu l’entrada corresponent).

1578. S'estima a Guillem Rigo Timoner «una tanca en lo comptès, dita Calafigueretta». Stims, f. 7 v.
 
Cala Galiota
Fonètica: Ç«Æ«È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral
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Entrada marina de la costa de ses Salines, situada a sa Colònia, entre es Port i sa 
Platja des Marquès. Té uns 200 m de llargària, per altres tants d'amplària, riberes baixes 
i  rocoses  i  una mica de  platjola  d'arena.  El  topònim,  que es  repeteix  a  Cabrera,  fa 
referència a una antiga embarcació. El DCVB, s. v. la descriu com a «vaixell semblant a 
una galera, però més petit» i Joan Coromines (DECat. s. v.) documenta el mot el 1395. 
La motivació del nom, però, és desconeguda. Un naufragi, potser? Un dels informants 
deforma el nom dient Ca na Galiota.

MGM, Racó de Cala Galiota, 42-2g.

1784, Cala Galiota. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1892, cala Galiota. F. Talladas (1994: 57).

Cala Gran
Fonètica: Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Calons  Grans,  lloc  de  la  costa  de  Calonge que 
descriu una entrada de la mar, situada a Cala d'Or, entre es Caló des Corrals i es Caló de 
ses Dones.

CTM, p. 174; MGM, 43-11a. VMaRV (1979: 36).
 
Cala Llombards
Fonètica: Ç«´È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Entrada de la mar de la costa llombardera, situada entre es Caló des Macs i es 
Caló d'en Ferrà. Té uns 250 m de llargària, per una amplària mitjana d'uns 65 m. La 
platja d'arena que hi ha al fons té unes 73 passes de llargària i conserva algunes dunes 
amb vegetació de cards marins i alguns lliris de mar. Té la ribera voltada de penya-
segats d'uns 20 m, o 25 m, d'altura. La vegetació de pins, mates i savines, molt espessa 
al peu de les penyes, li dóna un aspecte ferèstec, com a de barranc menorquí. Obertes 
dins el rocam del nord hi ha vuit coves artificials talaiòtiques d'enterrament, una de les 
quals conserva part del jaciment. N'hi ha algunes, amb columna central, adaptades a 
vivenda. Dins una hi trobaren una tomba amb un esquelet i un collar de llàgrimes de 
vidre. Una altra va ser convertida en cisterna.

La Història de Mallorca de Joan Binimelis, de 1595, fa aquesta descripció de la 
cala: «Per lo matex vent de mitx jorn i xaloch està la cale Lombarts molt principal y 
segura de vents algun tant, en la qual poran estar fins en 30 vaxells, a'y molta fondària 
per estar-hi vaxells grans, té un pou ab molta aygüe a le part de la terre. Entra aquesta 
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cale [Cala Santanyí] y cale Lombarts estiria molt el propòsit une torre de guarde, perquè 
les altres torres no la poden defensar, ni menys descubrir-les». RRV (2000: 146).

Com és evident, la cala pren el nom de l'antiga alqueria des Llombards, avui 
nucli urbà.

Vegeu el cançoner.

CTM,  p. 174; MGM, 43-3f; VMaRV (1961-1962: 35).

1446, 28 de juliol. S'han robat anyells i llenya a Cala Llombards. RRV (2000: 74).
1585, Cala Llombars. RRV (1977: 309).
1595, la cale Lombarts / cale Lombarts. Història de Mallorca de J. Binimelis. RRV (2000: 146).
1595, Cala Lombards. Mapa de la Història de Mallorca de J. Binimelis. E. Duran (1994:27).
1684, Caló Llombars. PSS.
1716, Lombats. 1716, Mapa d’I. Senex, Londres, “sa Nostra” (2000: 162).
1773, Cala Llombar. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1784, Cala Llombars. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1786, Cala Lombars. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).
1884, Cala Llombars. L. Salvator (1884: 760).
 
Cala Llonga
Fonètica: Ç«È´ï«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519
Situació: litoral

Entrada de la mar situada a la costa de Calonge, entre es Caló de ses Dones i es 
Caló de sa Galera. El nom fa referència a la longitud que, abans de les obres de dragat 
que s'hi feren fa uns anys, era d'uns 1050 m i ara, després d'aprofundir el llit del torrent i 
picar els marges rocosos de la cala, és d'uns 1450 m. És la més llarga de les tres cales 
del nucli urbà de Cala d'Or. El topònim es repeteix a una cala del port de Maó i a una 
altra de la costa oriental d'Eivissa.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 174; MGM, 43-11b; VMaRV (1961-1962: 36).

1331, L'alqueria de Calallonga és un dels confrontants de l'alqueria Calonge. RRV (1984: 99). 
1409, 27 de juliol. Es troba a Calallonga una galiota de castellans que es deia que era fuita d'Eivissa. RRV 
(2000: 66).
1494, 9 d'agost. Una galiota de moros està esperant salt a Cala Longa. Arxiu BVT, 248.
1578, cala llonga. Stims, f. 33 v.
1585. «Cala Longa, que puede ser Puerto de una buena esquadra de galeras adonde traçé una torre». RRV, 
FRB, I (1977: 309).
1595, Calelonga. Història de Mallorca de J. Binimelis. RRV (2000: 145).
1595, Calalonga. Mapa de la Història de Mallorca de J. Binimelis. E. Duran (1994: 27).
1715, 13 de juny. Des de la costa es descobrí l'esquadra francesa del rei Felip V. Acudiren a la ribera uns 
sis-cents felanitxers armats. Dia 16 les tropes del general d'Aspheld desembarcaren en aquesta cala i prop 
de Calonge tengué lloc una petita batalla en la qual moriren sis felanitxers. Els francesos avançaren sense 
dificultats fins a Felanitx. RRV (2000: 162).
1747, Calallonga. Arxiu BVT, 569.
1752, 27 de juny. Es diu que és convenient posar una altra guarda de dos homes a Cala Llonga, per al 
resguard de la salut pública. RRV (2000: 1709).
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1756, 24 de juliol. Va venir avís que a Calallonga s'és retirada una fragata cossari i 2 vaixells anglesos la 
tenen assetjada i li tiraren 12 canonades. Dels vaixells anglesos baixaren a terra mariners per robar bestiar 
i n'han pillat 13 que en tenen presos a Santanyí. Arxiu BVT, 259.
1756,  7  d'agost. «Llegó al  puesto  de  Cala Longa un barquillo  de Argel con diez  esclavos cristianos 
fugitivos». Arxiu BVT, 535.
1793, 21 d'octubre. Entrava a Calalonja una fragata desarborada, portadora de molts de francesos fugitius 
i corplorosos, entre els quals es veien el vescomte de Gras, un caputxí, un capellà i famílies escàpoles de 
Toló. Arxiu BVT, 527.
1797, 28 de febrer. Un xabec que portava gent de mar i tropa de la marina a Maó s'hagué de refugiar a 
Calallonga per causa del mal temps. Fugiren una vintena persones armades i, davant la possibilitat que 
cometessin robatoris, s'avisà el batle de Santanyí perquè capturàs els desertors RRV (2000: 183-184).
1805, 3 d'octubre. Un corsari procedent de Sardenya que per causa del mal temps ha entrat a Calallonga 
ha hagut de tirar a la mar els canons, la llanxa i el fogó. RRV (2000: 186).
1818, Cala Llongue / Cala longa. Apeo de Garay (Santanyí).
1830. Es diu que Cala Llonga té falta de profunditat. RRV (2000: 196).
1832, 16 de gener. Naufraga a Cala llonga el xabec anomenat Santo Cristo de Santa Cruz. RRV (2000: 
197).
1884, Cala Llonga. L. Salvator (1884: 754). 

Relació de les grafies cartogràfiques per ordre cronològic d’aparició33

 
cala longa .................  14, 19, 31
calalonga ..................  16, 21, 22, 29, 30, 32, 34, 40
calallonga .................  18,
calle loncu ................  24
C. la lanca .................  33
Schala longa .............  41
Calalonga .................  43, 50, 59, 61, 63, 71
Cala longa ................  56, 69
Cª. lo#ga  ...................  62
Cª: Longa .................. 65
Cala Longa ...............  67, 72, 74, 78
Calla Longue ............. 68
Cª. Longa .................. 70
Calle Longue ............  73
Calla Lunga ..............  75
Cala Lonje ................  77

Cala Llonga
Fonètica: Ç«È´ï«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, amb conradís arbrat i pleta, situat a Calonge, entre na 
Burguera i ses Rotes d'en Mola. Es troba a 850 m de l'antic extrem de Cala Llonga. Com 
en el cas de les tanques dites  Cala Figuera,  prop del cementeri de Santanyí, és una 
situació d'explicació desconeguda, que es repeteix a més distància en lloc dit es Cantó 
de Cala Llonga, situat a s'Alqueria Blanca.

33 Els números corresponen als mapes inventariats al capítol de les Fonts cartogràfiques.
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Cala Roqueta
Fonètica: Ç«È«t«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: litoral

Racó de la costa salinera, situat prop de Cala Galiota, a sa Puntassa, entre es 
Bancalet i sa Punta de Cala Galiota. Encarat a l'illa de na Corberana, té penyes de 2 m, o 
3 m, d'altura i molts de roquissars, Prop hi ha una coveta amb aigua salada i restes d'una 
paret que tenia portal i una porta per tancar. Era un antic viver de peix. El topònim és 
propi d'estiuejants porrerencs. També en diuen Cala en Roqueta.
 
Cala Santanyí
Fonètica: Ç«««Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Entrada marina de la costa santanyinera, situada entre es Caló de ses Agulles i es 
Caló des Macs. Té una llargària aproximada d'uns 400 m i una amplària que oscil·la 
entre els 200 m de la boca i els 50 m del lloc més estret. Les riberes són escarpades, 
d'altura diversa que va dels 35 m a la boca fins als 7 m, o potser 8 m, vers la mitjania. Al 
fons, prop de la platja d'arena, que té 85 passes d'amplària, les penyes encara perden més 
altura. La vegetació dels voltants és de pinar amb alguna resta d'alzines isolades. Hi ha 
poques  savines,  alguns  aladerns,  moltes  mates,  ullastres  i  una  població  residual  de 
baladres (Euphorbia dendroides). La garlanda (Lavandula dentata) hi és molt escassa. 
S'hi troba un sol exemplar de peu de milà (Thymelaea hirsuta). La cala, com és evident, 
pren el nom de la població que té més prop.

És d'interès la descripció que en fa Binimelis en la seva Història de Mallorca de 
1585: «Cale Santañí està le sua entrade mirant per la travesia y vent de mitx jorn y 
xaloch, és molt gran y té molta fondària, caben-hi fins en 40 vaxells, recullen-s'i moltas 
voltas los corsaris, embian-hi los de Santañí a ella tres guardes pera la nit...».

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 180; MGM, 43-3f. VMaRV (1961-1962: 35 i 41).

1340, juny. Antoni Riverols vol portar llenya a Cala Santanyí, lloc perillós. RRV: (1973b: 9).
1371, 4 de gener. El patró de coca Francesc Riuclau, venint de Bugia, ha trobat una barca amb moros que 
partiren d'Alcúdia i els ha portat fins a la Cala de Santanyí. RRV (2000: 52).
1390-1391. Els jurats i prohoms posaven escoltes a Cala Sentanyí. Jacme Sorell n'hi feia. G. Llompart 
Moragues (1984: 113 i 118). 
1397, 2 de juny. Catorze captius de Santanyí han fuit amb una barca robada a Pere Mas a cala Santanyí. 
RRV (2000: 62).
1404, 5 d'octubre. El camí que va a Cala Santanyí és un dels confrontants citats d'un rafal situat prop de la 
vila (es Rafalet?). M. Danús (1990: 179).
1409, 18 de febrer. El camí que va a Cala Santanyí és un dels confrontants citats d'un rafal situat prop de  
la vila (es Rafalet?). M. Danús (1990: 186).
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1416, 30 d'octubre. Són talaiers de Cala Santanyí Bernat Gener i Guillem Vicens i escoltes Jaume Creixell 
i Simó Gual. RRV (2000: 68).
1454, 5 d'abril. Es posen escoltes a Cala Santanyí. RRV (2000: 77). Íd. M. Danús (1990: 153).
1466, 17 d'abril. Els jurats manen que es posin les escoltes acostumades a Cala Santanyí. RRV (2000: 80).
1479, 16 d'abril. Els jurats donen llicència Simon Albert per carregar forment a Cala Salmonia o a Cala 
Santanyí. RRV (2000: 82).
1484, 21 de maig. Mateu Ferrer i Guillem Gual són talaies i escoltes de Cala Santanyí. RRV (2000: 83). 
1493, 5 d'agost. El misser Mateu de Bonapart ha descarregat forment del balener d'Antoni d'Iscla a Cala 
Santanyí. RRV (2000: 86).
1494, 9 de setembre. «El batle de Santany ha estat avisat per les seves escoltes que devant cala Santanyí 
han surgides sinch fustes, so és, tres de rems e dues cayres, les quals són los turchs, e que lo batle de 
Santanyí demanà socós, e lo batle de Felanig diu al batle de Manachor que se aparell d'armes per què se 
ha mester que sia per defensar-se; les quals fustes de turchs han fetes metre sis nauetas qui partien a la 
Ciutat a cala Figuera». Arxiu BVT, 162 i 278.
1496. Simó Adrover i Joan Vicens són talaies i escoltes de Cala Santanyí. RRV (2000: 88). 
1506,  5  de  març.  Mateu  Rigo  ven  20  barcades  de  llenya  de  pi  per  a  tints  al  genovès  Pere  Marí, 
carregadores, entre d'altres llocs, a Cala Santanyí. RRV (2000: 90). 
1516, Jaume Timoner i Miquel Truiol són escoltes de Cala Santanyí. RRV (2000: 99).
1519. Joan Montissola i Miquel Adrover són talaies i escoltes de Cala Santanyí. RRV (2000: 102).
1520. Miquel Bonet i Miquel Vicens són talaies i escoltes de Cala Santanyí. RRV (2000: 103).
1585, Cala Santany. RRV (1977: 309).
1595, Cale Santañí. Història de Mallorca de J. Binimelis. RRV (2000: 145-146). 
1595, Cala Santañyí. Mapa de la Història de Mallorca de J. Binimelis. E. Duran (1994:27). 
1683, Cª. Sa#tañí. Mapa de Vicent Mut, Palma, “Sa Nostra” (2000: 150).
1715, C. Santaní. Mapa de N. de Fer, París, “Sa Nostra” (2000: 158).
1716, Cala Santaní. Mapa d’I. Senex, Londres, “Sa Nostra” (2000: 162).
1730, C. Sant Anní. Mapa de R. i I. Ottens, Àmsterdam, “Sa Nostra” (2000: 94).
1734 ca., Cª. Santanni. Mapa de Ioannes van Keulen, Àmsterdam, “Sa Nostra” (2000: 166).
1756 ca, Calle Santaní. Mapa de Jacques Nicolàs Bellin, París, “Sa Nostra” (2000: 100). 
1773, Cala Santani. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1778, Calla Santaní. Mapa d’Antonio Zatta. Venècia,  “Sa Nostra” (2000: 114).
1784, Cala Santagñí. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1786, Santañí. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).
1818, Cala Santañy / Cala Santagñy. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Cala Socarrada
Fonètica: Ç««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 507
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i 
entre sa Cova de ses Dues Boques i Can Barragot. Els límits no són ben precisos. No és 
una veritable cala en el sentit topogràfic del mot, sinó una lleugera sinuositat de la costa 
emmarcada per  penyes verticals  de 25 m d'altura,  amb algunes  coves  a  la  base.  Al 
costat, o potser dins (?), desemboca es Torrent d'en Barragot. Tal vegada el topònim fou 
motivat per un antic incendi o per la vegetació "cremada" pels temporals de llevant. És 
nom de mariners de Santanyí. L'Arxiduc identifica aquest lloc amb el de Cala Mabre 
(actualment es Màrmols).

CTM, Cala Socorrada.

1784, Cala Secorrada. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1884, Cala Sacorrada, auch Cala Marbre genant. L. Salvator (1884: 762).
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Cala Vermella, sa
Fonètica: «Ç««RÈ«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, vora es Camí 
de ses Donardes, entre es Pujol i na Trencaferros. Afecta un espai de forma romboïdal 
format  per  nou  tanques,  més  tres  tanques  que  se  situen  al  costat  d'aquesta  figura 
geomètrica.  Les  divisions  internes  generen  la  variant  de  ses  Cales  Vermelles.  Nom 
d'explicació  desconeguda,  per  l'ús  del  mot  cala en  territori  allunyat  de  la  mar.  El 
determinant acusa la coloració del terreny.

Calabreses, ses
Fonètica: «««ÈBR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: interior

Antigues rotes i sementers, situats a Calonge, ara dins el casc urbà de Cala d'Or, 
entre na Puig i ses Puntetes. Topònim format sobre l'antic llinatge  Calabrès, cognom 
que no tenim documentat a Santanyí. Sabem però que un tal Gabriel Calabrès era un 
establidor  des  Rossells  de  Felanitx,  segons  carta  datada  el  5  de  juny  de  1788  i 
conservada a la Biblioteca March (RRV, 1987).

CTM, p. 180.
 
Calabreses Noves, ses
Fonètica: «««ÇBR««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 519.5
Situació: interior

Topònim de Calonge, situat a Cala d'Or, que designa la part de ses Calabreses 
compresa entre na Puig i es Comellar des Revells.
 
Calabreses Velles, ses
Fonètica: «««ÇBR««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: interior
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Topònim de Calonge, situat a Cala d'Or, que designa la part de ses Calabreses 
compresa entre na Puig i Cala Llonga.
 
Calafat, el
Fonètica: *«««È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: litoral

Nom desaparegut de la costa llombardera, que potser cal identificar amb el de 
s'Escull de ses Orelletes. Cf., ta’ Calafat, nom d’un camp de l’illa de Malta, segons G. 
Wettinger (2000: 87).

1884, El Calafat. L. Salvator (1884: 761).
 
Calenta, na
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508
Situació: interior

Conjunt de dues tanques de conreu, amb arbres, situades en es Llombards, dins 
les antigues pertinences de Son Belard. No deu ser un nom descriptiu, pel fet que en es 
Llombards Calenta es troba com a malnom.

1819, ne Calenta, tinguda en Alou de la Cavalleria de Berrart [sic]. PcCl.
 
Cales Egües
Fonètica: ÇÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 519
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Caló  de  ses  Egües,  entrada  marina  de  la  costa 
curiablanquera, situada entre es Caló de sa Galera i es Caló des Llamp. Sorgeix potser 
de la pronúncia descurada, per parla ràpida, de *Cala de ses Egües > *Cala ses Egües > 
Cales Egües (cf., a Menorca, Cales Fonts < *Cala de ses Fonts, Cales Piques < *Cala 
de ses Piques,  i  el cas, un poc diferent, de  Cales Coves < *Cales de ses Coves).  A 
Mallorca hom coneix el cas de Cales Mosques, variant molt rara de Cala Mosques (CA, 
1996: 133).
 
Cales Vermelles, ses
Fonètica: «Ç«R«RÈ«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
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Latitud: 4360
Longitud: 517
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Cala Vermella, terreny situat a Calonge, entre es 
Pujol i na Trencaferros. La pluralització és motivada per les divisions de l'espai.
 
Caló d'en Barragot, es
Fonètica: ««ÇD«««ÈÄ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 507
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  i  minoritària  de  Can  Barragot,  racó  de  la  costa 
llombardera,  situat  entre  es  Màrmols  i  es  Cap  de  ses  Salines  i  entre  es  Rost  d'en 
Barragot i sa Pesquera d'en Barragot. Com es Caló d'en Ferrà, no és un veritable caló en 
el sentit topogràfic del mot. Sobre el malnom Barragot, vegeu es Torrent d'en Barragot.
 
Caló d'en Bogit, es
Fonètica: ««ÇD«ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Caló  des  Borgit,  entrada de la  mar de  la  costa 
curiablanquera, situada entre sa Barca Trencada i es Caló d'en Garrot. El topònim ha 
estat arrossegat per la freqüència de noms amb article personal. El pas de borgit a bogit 
és per homonimització formal amb el participi de bogir (vogir).

MGM, Caló d'En Bugit, 43-7d.

Caló d'en Boira, es
Fonètica: ««ÇD«È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Entrada marina de la costa de Santanyí, situada a l'extrem intern de Cala Figuera, 
a la part del nord. Té una longitud d'uns 175 m i una amplària mitjana d'uns 35 m. Porta 
el malnom d'una família santanyinera que hi tenia terrenys i que, segons diuen, anava 
sovint al caló a pescar cabots.

El  CTM, p. 163, i el MGM, 43-5e, grafien equivocadament Cala Boira.

Caló d'en Borgit, es
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Fonètica: ««ÇD«RÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Caló des Borgit,  entrada de la mar, situada a la 
costa de s'Alqueria Blanca, entre sa Barca Trencada i es Caló d'en Garrot. El topònim ha 
estat arrossegat per la freqüència de noms amb article personal.

CTM, Es Caló d'En Burgit, p. 189 i 1214.

Caló d'en Busques, es
Fonètica: ««ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Entrada marina de la costa de Santanyí, situada a Cala Figuera, entre sa Punta 
des Mig i es Moll. Té uns 235 m de llargària, per una amplària que oscil·la entre els 20 
m i els 40 m. També en diuen, molt minoritàriament, es Caló de sa Sastre i antigament 
era  es  Caló  de  na  Fontanella,  nom  encara  recollit  a  través  de  fonts  orals.  Les 
denominacions des Caló d'en Busques i es Caló de sa Sastre es deuen a un dels primers 
matrimonis de pescadors que desenvoluparen allí l’activitat professional. Es tracta de 
Bartomeu Verger Vicens "Busques" (1860-1920),  casat el  1885 amb Catalina Oliver 
Rigo "sa Sastre" (1850-1939), vídua d'Antoni Frontera Serra, mort el 1877 a l'Hospital 
Militar  de  l'Havana.  El  patró  "Busques"  morí  el  21  de  maig,  segons  el  llibre  de 
defuncions «a consecuencia de asfixia en el mar». El naufragi, contat pel seu fill Andreu 
per als lectors del quinzenal «Santanyí» (21-6-1958) és un relat interessantíssim que 
conté algunes dates equivocades. Sobre el nom primitiu del caló, vegeu es Caló de na 
Fontanella.

El CTM, p. 164, registra, erròniament, Cala En Busquets i el MGM, 43-5e, Cala Busques.

Caló d'en Cenrí, es
Fonètica: ««ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: interior

Variant no cartografiada, minoritària, des Caló d'en Garrot, situat a la costa de 
s'Alqueria Blanca, entre es Caló des Borgit i s'Amarador.
 
Caló d'en Ferrà, es
Fonètica: ««ÇD«M«È
Terme: Santanyí
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Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511.5
Situació: litoral

Lloc  de  la  costa  des  Llombards,  situat  entre  Cala  Llombards  i  es  Caló  de 
n'Adrover i entre sa Cova des Taverner i es Rost d'en Torrelles. No és pròpiament un 
caló en el sentit geogràfic del mot, sinó la desembocadura d'un torrentell suspès a uns 20 
m d'altura. Una escala moderna de 62 escalons permet accedir al nivell de la mar. S'hi 
veu la data de 1967. La vegetació s'allunya unes 30 passes de la línia de costa. Dins el 
torrent hi ha pins espessos i ullastres. El cognom Ferrà no pertany al corpus onomàstic 
actual del terme de Santanyí.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 190; MGM, 43-3g.
 
Caló d'en Garrot, es
Fonètica: ««ÇD«ï«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: litoral

Entrada marina de la costa curiablanquera, situada entre es Caló des Borgit  i 
s'Amarador. També se'n diu es Caló d'en Cenrí. La majoria de gent sol identificar el 
topònim Mondragó amb aquest lloc. És una subcala navegable, d'uns 170 m de llargària, 
amb un arenal al fons d'uns 85 m d'amplària. La vegetació es de pins, amb sotabosc de 
savines, ullastres, mates, ciprell, romanins, etc.

També rep el nom de ses Fonts de n'Alis, que en aquesta obra té la consideració 
de topònim interior expandit. Com passa a s'Amarador, hi ha gent que identifica aquest 
lloc amb Mondragó, nom que reservam per a les terres que hi ha entre els dos calons i 
per designar el conjunt de les cales de la badia, especialment les dues més grans.

Hom diu que fa el nom per un tal Miquel "Garrot", que feia d'escorxador i que 
perviu en el topònim d'una barraca de les immediacions (sa Barraca de s'Escorxador). 
Antigament tenia també el nom de s'Arenal d'en Garrot.

MGM, 43-7d; Íd., Font de n'Alis, 43-7c; VMaRV, Font de n'Alis (1961-1962: 34).

1867, Arenal d'en Garrot. Circumscripció parroquial. APS.
1884, Es Caló d'en Garrot. L. Salvator (1884: 756).
 
Caló d'en Perdiu, es
Fonètica: ««ÇD««RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral
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Entrada de la mar de la costa santanyinera, situada entre s'Amarador i Solimina. 
És un llarg caló de forma apuntada i riberes rocoses no excessivament altes, amb bones 
barbacanes i sense platja. Al fons, sobre les penyes, la mar ocasionalment treu alga. A 
una  distància  aproximada  de  10  m  es  desenvolupa  un  formós  boscatge  de  pins 
barraquers. La costa va davallant cap al caló de forma escalonada. El malnom Perdiu ja 
no existeix a Santanyí.

CTM, p. 190; MGM, 43-7d.
 
Caló d'en Talaia, es
Fonètica: ««ÇD««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Amarador, platja de la costa de Santanyí, situada 
entre es Caló d'en Garrot i es Caló d'en Perdiu. Vegeu s'Arenal d'en Talaia.
 
Caló de n'Adrover, es
Fonètica: ««ÇD««DRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Entrada de la mar de la costa llombardera, situada entre es Caló d'en Ferrà i es 
Caló des Moro. És molt estreta i té uns 50 m de llargària. A la part de ponent, la ribera 
és baixa, de marès, amb un cocó molt llarg al darrere. El tanca la seca del mateix nom. 
El costat de llevant és alt, potser d'uns 8 m, o més. Hi conflueixen dos torrents i a la 
desembocadura s'hi afegeix encara es Torrent des Bufador. No té arena i la vegetació 
dels voltants està molt castigada per la saladina. Fa poc temps que hi feren un escar, 
però els informants vells adverteixen que antigament no s'hi treien barques, que això és 
cosa d'ara, dels ciutadans que tenen cases a la zona.

El topònim és propi de llombarders. També es diu es Caló de sa Comuna i es 
Racó de sa  Comuna. Tant  el  CTM (p.  180),  com el  MGM (43-2g),  ambdues obres 
citades per VMaRV (1961-1962: 36), reporten el nom de Calanca de sa Comuna, que no 
he sentit mai.

1595, cale Adrover. Història de Mallorca de J. Binimelis. Vegeu RRV (2000: 146).
1598, 9 d’agost, lo caló de n’Adrover. J. Segura Salado (1992b: 11).
 
Caló de n'Estrany, es
Fonètica: ««ÇD««ÈRø
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral
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Variant no cartografiada des Caló de ses Agulles, entrada marina de la costa de 
Santanyí, situada entre Cala Figuera i Cala Santanyí.

1818, Caló Estrayñ / Caló de n'Estrayñ. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Caló de na Fontanella, es
Fonètica: ««ÇD«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Caló d'en Busques, situat al litoral santanyiner, dins 
Cala Figuera, entre sa Punta des Mig i es Moll. Hom diu que és el nom antic del caló. 
Cal suposar que fou l'únic fins pasat mitjan segle XIX, ja que el personatge que després 
hi deixà el nom va néixer el 1860 (vegeu es Caló d'en Busques). La motivació del nom 
primitu es troba en una antiga captació d'aigua, ara reblida, dins es Torrent des Oms, 
dita es Pouet de na Fontanella.
 
Caló de sa Comuna, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Caló de n'Adrover, situat a la costa llombardera, 
entre es Caló d'en Ferrà i es Caló des Moro.
 
Caló de sa Cova Figuera, es
Fonètica: ««ÇD««Ç�«ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Entrada marina del litoral de s'Alqueria Blanca, situat a Portopetro, entre es Caló 
des Macs i sa Platja. És un racó estret, no gaire gros. Tota la zona és navegable amb 
embarcacions petites. Hi ha diversos accessos encimentats per a banyistes.
 
Caló de sa Galera, es
Fonètica: ««ÇD««Æ«ÈER«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
Longitud: 520
Situació: litoral
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Entrada de la mar, situada a la costa curiablanquera, entre es Caló des Pou i es 
Caló de ses Egües. Té uns 250 m de llargària per uns 100 m d'amplària i és navegable, 
voltada de penyes d'una altura que no supera els 3 m. Un dels costats que la tanquen és 
ple de cases modernes, d'estiueig. El 3 de març de 1947, un gran temporal marí feia 
saltar l'aigua d'aquest lloc fins dins es Caló des Pou.

CTM, Cala Galera, p. 173; MGM, íd., 43-11b; VMaRV (1961-1962: 39), íd.

1769, el caló de la Galera. J. Segura Salado (1992).

Caló de sa Sastre, es
Fonètica: ««ÇD««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Caló d'en Busques, situat a la costa de Santanyí, 
dins Cala Figuera, entre sa Punta des Mig i es Moll.
 
Caló de sa Torre, es
Fonètica: *««ÇD««È«
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: litoral

Nom  desaparegut  d’un  racó  del  litoral  saliner  no  identificat,  situat  prop  de 
l'antiga torre de defensa. Podria ser el mateix lloc que ara coneixem per Cala Galiota?

1884, Caló de sa Torre. L. Salvator (1884: 765).
 
Caló de sa Torre, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Entrada de la costa curiablanquera, d'uns 80 m de llargària i uns 60 m d'amplària 
mitjana, situada dins Portopetro, entre es Caló des Homes Morts i la boca del port. La 
ribera és baixa i rocosa, a redols de marès. Té una platja d'arena fina, d'unes 25 passes 
d'amplària.  El  terreny davalla  suaument  cap a  la  mar i  la  vegetació,  un pinar  dens, 
comença a uns 7 m o 8 m de la costa. A la part de llevant es veu un escar antic, sense 
acabar, i tres norais grossos excavats dins la roca i mitja dotzena de petits. Els darrers 
devien servir per subjectar les embarcacions que treien el marès d'una pedrera que hi ha. 
El  nom és  motivat  per  una  torre  del  segle  XVII situada  a  les  immediacions,  vora 
l'entrada del port.
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1786, Cala de la Torre. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).
1818, Caló de la torra / Caló de se torre. Apeo de Garay (Santanyí).
1856, 16 de desembre, la Cala de la Torre. Document en castellà. J. Segura Salado (1992b: 45).

Caló de ses Agulles, es
Fonètica: ««ÇD««RÈÄ9«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Entrada  marina  de  la  costa  de  Santanyí,  situada  entre  Cala  Figuera  i  Cala 
Santanyí. És un braç de mar d'uns 75 m de llargària i d'uns 6 m d'amplària a la boca, lloc 
on té encara aigües profundes. És punt d’almadrava. Deu fer nom per l'ictiònim Belone 
belone,  dit  agulla.  Diuen que els  terrenys que el  circumden eren de la família  d'un 
capellà, la mare del qual hi rentava mantes, fins que un dia l'hi trobaren morta. A causa 
del disgust vengueren la finca. Cal preguntar-se si el nom des Caló de n'Estrany, amb el 
qual també és conegut, pot fer referència a aquells antics propietaris.

CTM, p. 189; MGM, 43-4f.
 
Caló de ses Barques, es
Fonètica: *««ÇD««ÈBR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Racó de la costa santanyinera, situat a Cala Santanyí, entre sa Punta des Ases i es 
Regaló. És el nom antic de la zona de ses Barraques.

1900, Es queló de ses Barques. LAAS, f. 64 v. Cortesia d'Andreu Ponç.
 
Caló de ses Dones, es
Fonètica: ««ÇD««RÈD�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Entrada de la mar, situada a la costa de Calonge, a Cala d'Or, entre es Calons 
Grans i Cala Llonga. És un indret cobert de pinar i vegetació que s'acosta fins a 5 m de 
l'aigua,  amb una  platja  d'arena,  de  40  passes  d'amplària.  Conserva  la  bellesa  de  la 
urbanització primitiva de Cala d'Or. Nom relacionat amb l'activitat de l'estiueig d'abans 
de l'arribada del turisme, en un temps en el qual la moral no permetia que les dones es 
banyassin en el mateix indret que els homes. El lloc es coneix també amb les variants 
minoritàries des Caló Petit (oposat as Calons Grans) i es Caló de ses Monges.
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CTM, p. 189; MGM, 43-11a. VMaRV (1961-1962: 42).

1786, Cala de las Mugeres. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).
 
Caló de ses Egües, es
Fonètica: ««ÇD««ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 519
Situació: litoral

Entrada marina de la costa de s'Alqueria Blanca, situada entre es Caló de sa 
Galera i es Caló des Llamp. Té uns 350 m de llargària, per una amplària de 100 m a la 
boca. A mesura que penetra, s'estreny, de tal manera que la platja, d'arena ben fina, 
només té 18 passes d'amplària. En el sector més protegit, les riberes estan ben poblades 
de pinar fins a la vora de l'aigua. Per contra, prop de la gola, el sòl està escombrat pels 
temporals de llevant. Hi ha vegetació barraquera.

El nom és motivat per l'antic costum de la possessió de sa Punta de dur el bestiar 
eguí a rentar després de les messes. A la costa d'Andratx Cala d'Egos es documenta ja el 
1585. Alguns informants vells feien servir la variant minoritàira de Cales Egües.

CTM, p. 189; MGM, 43-10c; VMaRV (1961-1962: 37).

1884, Cala Yeguas. L. Salvator (1884: 754).
 
Caló de ses Faves, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Entrada de la mar de la costa de Santanyí, situada entre s'Estret des Temps i Cala 
Figuera. Té uns 40 m de llargària per uns 30 m d'amplària. És navegable, de riberes 
verticals. Constitueix la desembocadura d'un petit torrent que queda una mica suspès, 
per la qual cosa no té platja.

El topònim és d'explicació desconeguda. A nivell d'hipòtesi, podem pensar que 
es tracta del testimoni  d'algun conreu d'aquestes lleguminoses,  fet  a les rotes que hi 
havia a la part alta del torrent.

CTM, p. 190; MGM, 43-6f.
 
Caló de ses Gambes, es
Fonètica: ««ÇD««RÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519
Situació: litoral
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Entrada de la mar de la costa de s'Alqueria Blanca, situada dins Cala Llonga, 
entre es Llot i es Crivell. Està totalment desnaturalitzada, amb tota la ribera de ciment, 
pel fet d'haver-s'hi construït les oficines del port esportiu de Cala Llonga.
 
1786, Cala de las Gambas. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).

Caló de ses Monges, es
Fonètica: ««ÇD««RÈ�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada i minoriatària des Caló de ses Dones, situat a Cala d'Or, 
entre es Calons Grans i Cala Llonga. Nom, recollit d'un informant felanitxer, que indica 
que les comunitats de religioses també tenien un lloc on banyar-se.
 
Caló de Solimina, es
Fonètica: ««ÇD«�È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516
Situació: litoral

Variant no cartografiada de Solimina, racó de la costa de Santanyí, situat entre es 
Caló d'en Perdiu i es Caló des Sivinar.

CTM, p. 190; MGM, 43-7d.
 
Caló del Pontàs, el
Fonètica: *««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un indret de la costa de Santanyí, situat entre Cala Santanyí i 
Cala Llombards, en les immediacions des Pontàs. No es pot identificar el lloc. Tant 
podria ser una variant des Caló des Macs, com un nom de qualsevol raconet de la costa. 

1818, Caló del Pontàs. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Caló des Bogit, es
Fonètica: ««ÇD«RBÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: litoral
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Variant  no  cartografiada  des  Caló  des  Borgit,  entrada de la  mar de  la  costa 
curiablanquera, situada entre sa Barca Trencada i es Caló d'en Garrot. El pas de borgit a 
bogit és per la interferència de bogit, variant del participi de vogir.
 
Caló des Borgit, es
Fonètica: ««ÇD«RBRÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Entrada de la costa de s'Alqueria Blanca, situada dins l'ansa de Mondragó, entre 
sa Barca Trencada i es Caló d'en Garrot. És un caló d'uns 150 m de llargària, d'amplària 
molt  variable.  Les  riberes  són  cobertes  de  pinar  amb  sotabosc  de  ciprell  (Erica 
multiflora). Al fons hi ha una petita platja d'arena, d'una quinzena de passes d'amplària, 
en la qual, de vegades, s'acumula alga. També se'n diu es Caló des Bogit, es Caló d'en 
Borgit i es Caló d'en Bogit.

Cal  cercar l'explicació del  nom en el desenvolupament  de les barbacanes del 
caló, tan profundes que quan la mar hi bat fortament fan un renou sord. Borgit, metàtesi 
de  brogit,  'successió confusa de renous' apareix el  1865 a l'obra  El castell  dels tres 
dragons,  de  Frederic  Soler  (1985:  24):  «Refresc,  broma i  gran  burgit».  L'encerta  J. 
Coromines en l'OnCat. s. v. Brogit, Caló des (vol. III, p. 123), però no veig la necessitat 
de restaurar el mot arcaic en el topònim. Vegeu la Tanca del Caló del Brogit.

1809, 20 d'abril. Qüestions per tales fetes a la tanca anomenada del Caló del Brugit. RRV (2000: 189).
1818, al caló del Bru[gi]t / al Brugit / Caló de Brugit. Apeo de Garay (Santanyí).
1884, Cala d'en Bugit. L. Salvator (1884: 756).
 
Caló des Corral, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Variant  no cartografiada, minoritària,  des Caló des Corrals,  situat  a Calonge, 
entre Cala Ferrera i es Calons Grans. Ara se’n diu Cala Esmeralda, però aquesta obra no 
dóna entrada als noms imposats que substitueixen els autòctons.

CTM, p. 189; CTM, Cala Esmeralda, p. 164; MGM, Cala Esmeralda, Caló d'es Macs o d'es Corral, 41-8i.

1884, Caló des Corral. L. Salvator (1884: 753).

Caló des Corrals, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
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Situació: litoral

Entrada de la mar, situada a la costa de Calonge, entre Cala Ferrera i es Calons 
Grans. És un caló navegable, amb clapes d'alguers i de blanc, voltat de penya-segats 
d'una altura mitjana de 6 m, o 7 m, verticals a la part de la boca. Té platja d'arena fina, 
d'unes 50 passes d'amplària. La vegetació és de pins, mates i savines, però la punta que 
el tanca pel sud n'està desproveïda. El nom turístic que s'ha fet senyor d'aquest indret no 
té res a veure amb la realitat cultural dels informants que usen el des Caló des Corrals i 
excepcionalment el des Caló des Corral. No puc explicar quines eren les estructures que 
el motivaren, ja que fa molts anys que està urbanitzat.

CTM, Cala Esmeralda, p. 164; MGM, Cala Esmeralda, Caló d'es Macs o d'es Corral, 41-8i.

Caló des Homes Morts, es
Fonètica: ««ÇD«Ç�RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Entrada marina de la costa curiablanquera, situada dins Portopetro, entre es Caló 
des Moix i es Caló de sa Torre. Té uns 200 m de llargària i uns 75 m d'amplària mitjana. 
La ribera és baixa i rocosa, voltada de pinar. Al fons hi ha una platja d'arena fina, d'unes 
40 passes d'amplària. No hi ha cap construcció preturística i el paisatge està en bon estat 
de conservació. Cf. el Collet dels Homes Morts, a Vilallonga de Ter (R. Amigó Anglès, 
1979: 79).

No es coneix la motivació del topònim, que es deu basar en algun naufragi antic. 
Un dels informants sentia contar als més vells que hi trobaren un (!) home mort. 

CTM,  Es Caló dets Homos Morts, p. 190. Aquesta mateixa obra (p. 180), com el MGM (43-8c) reporta 
per a tal lloc un nom turístic que sortosament no va reeixir.

1782, 20 de novembre, el caló dels hòmens morts. Testament fet pel notari Llorenç Bonet. PMP.
1791, 2 de març. Entre els confrontants del rafal la Punta de Portopetro, se cita el Caló dels Homes Morts. 
RRV (2000: 182).
1818, Caló dels homos morts. Apeo de Garay (Santanyí). 
1819, 12 de maig, el Caló dels homos morts. PMP.

Caló des Llamp, es
Fonètica: ««ÇD«´È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Entrada de la mar de la costa curiablanquera, situada a la gola de Portopetro, 
entre es Caló de ses Egües i sa Punta des Port. És un caló d'uns 200 m de longitud per 
uns 100 m d'amplària, d'aigües navegables, relativament profundes, amb ribera rocosa i 
més tost baixa. Al final hi ha un racó molt estret. Al fons, a la part de llevant, hi ha 
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depòsits de marès quaternari, els quals foren una mica explotats, tot i que són d'escassa 
potència. Es desconeixen les circumstàncies que motivaren el nom.

CTM, p. 190; MGM, 43-9c; VMaRV (1961-1962: 42).

1786, Cala del Llamp. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).
1884, Caló del Llamp. L. Salvator (1884: 754).
 
Caló des Macs, es
Fonètica: ««ÇD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517
Situació: interior

Entrada  de  la  mar,  situada  a  la  costa  de  s'Alqueria  Blanca,  dins  sa  Barca 
Trencada, entre la platja i sa Cova de sa Barca Trencada. És un racó de 5 m d'amplària, 
engrandit artificialment fa pocs anys. Té platja amb còdols. També es diu es Calonet des 
Macs.
 
Caló des Macs, es
Fonètica: ««ÇD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: litoral

Entrada de la costa de Santanyí, situada entre Cala Santanyí i Cala Llombards. 
Té uns 75 m de llargària, per uns 25 m d'amplària màxima. Al fons hi ha arena mesclada 
amb molts de còdols i l'amplària és ara d'uns 6 m, però fa una vintena d'anys no tenia 
gaire més d'un metre. Antigament el torrent desembocava a la mar per sota un pontet 
natural que el patró Felip, un mariner que tenia la barraca vora aquest lloc, llevà per tal 
de poder banyar el seu ase dins el caló.

CTM, p. 190; MGM, 43-3f.

1747, 24 de setembre. S'encanta la comuna des del caló dels Macs fins a la pleta de Mateu Ferrer i d'aquí 
fins a na Fontanella. RRV (2000: 167).
 

El topònim es va expandir i ara s’aplica també a tot un extens terreny situat entre 
Son Morlà, ses Rotes, es Torrent de Mestre Tià Nin, na Colava, na Cebriana i el caló del 
qual pren el nom, entre es Pontàs i Cala Llombards. És un territori d'uns 1000 m de 
llargària  per  devers  500 m d'amplària.  Els  límits  no són del  tot  precisos  per  al  qui 
subscriu. És possible que amb tal nom es designin més de setanta tanques.

1818, Caló des Machs. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Caló des Macs, es
Fonètica: ««ÇD«RÈ
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Maquer, entrada marina de la costa llombardera, 
situada a s'Almunia, a la part oposada as Caló des Mariners, entre sa Seca des Ases i sa 
Cova des Vell Marí.
 
Caló des Macs, es
Fonètica: ««ÇD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Petita entrada de la mar, situada a la costa de s'Alqueria Blanca, dins Portopetro, 
entre es Caló des Llamp i es Caló de sa Cova Figuera. Acaba en un diminut racó arenós 
en el qual hi ha pedres rodonenques no gaire grosses. La costa és molt baixa.
 
Caló des Mariners, es
Fonètica: ««ÇD«R«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Entrada marina de la  costa  des  Llombards,  situada dins  s'Almunia,  a  la  part 
oposada as Maquer. Té uns 40 m de longitud, per una amplària mitjana d'uns 20 m. El 
fons de la mar és arenós, però fora de l'aigua no hi ha platja, sinó antics escars sobre la 
roca.  Està  resguardat  per  una  petita  península  i  sobretot  per  l'altura  topogràfica des 
Castellet de Ponent. 

A principis del segle XX hi havia barques de mariners, tots de Santanyí: foren 
muniers famosos els Torres (Pere i Mateu), el patró Fesol i d'altres. Tots tenien escar. 
Feien el correu i duien el peix a vendre a la vila. Els Torres foren els darrers que se 
n'anaren. Les barraques d'aquest caló foren bastides amb marès arrencat a ses Pedreres 
des Castellets.
 
Caló des Moix, es
Fonètica: ««ÇD«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Entrada marina de la costa de s'Alqueria Blanca, situada a Portopetro, entre sa 
Platja i es Caló des Homes Morts. Ara es troba totalment desnaturalitzada, pel fet que 
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fou convertida en port esportiu. Té un poc més de 250 m de llargària i una amplària 
mitjana d'uns 50 m. És nom d'explicació desconeguda.

CTM, p. 190 i 1214; MGM, 43-8b.

1774, 9 de desembre, el Caló del Moix. PcnG.
1786, Cala del Mox. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).
1818, al Caló del Mox. Apeo de Garay (Santanyí).
1884, Es Caló del Mox. L. Salvator (1884: 755).

Caló des Moro, es
Fonètica: ««ÇD«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Entrada de la mar de la costa llombardera, situada entre es Caló de n'Adrover i 
s'Almunia. És un caló d'uns 150 m de llargària i d'uns 50 m d'amplària mitjana. Originat 
per un curs torrencial paral·lel a la costa, conserva sediments de marès rogenc al fons i 
una  platjola  d'arena  blanca  i  fina  amb  roques  entremesclades.  Té  les  riberes  altes, 
cobertes parcialment de pinar, ara en regressió. Per la part de la mar el tanca una petita 
península,  a  l'extrem  de  la  qual  hi  ha  un  turó  rocós  amb  restes  de  fortificació 
prehistòrica. Al fons hi ha dos escars abandonats, oberts dins el marès. No es coneix el 
nom del que està situat més cap al sud, que té el sótil apuntat i estava referit (se'n veuen 
restes), perquè el marès és de mala qualitat i molina molt. Se sap que era de la família 
Vidal. El de la part del nord es diu s'Escar d'en Gustinel·lo. El topònim es Caló des 
Moro pogué ser motivat per alguna incursió piràtica, però no està documentada.

CTM, p. 190; MGM, 43-2h.
 
Caló des Oms, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Raconada de la  costa  de Santanyí, situada a Cala Figuera,  dins  es Caló  d'en 
Busques, entre sa Barraca d'en Perico Pomar i sa Barraca de Can Ferrereta. És un indret 
de brevíssimes aigües, tranquil·les i  de poca profunditat,  amb platjola de grava, a la 
desembocadura des Torrent de ses Aglaneres. Hi arriba un camí asfaltat. El nom es deu 
a un ulmetum que creix esponerós rere sa Barraca de Can Ferrereta.
 
Caló des Pou, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519.5
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Situació: litoral

Entradeta marina, situada a la costa de s'Alqueria Blanca, dins Cala Llonga, entre 
es Caló de ses Gambes i es Caló de sa Galera. Està orientada a gregal i té un arenal de 
25  passes  d'amplària,  engrandit  artificialment  a  la  part  de  migjorn.  Al  costat  de 
tramuntana està delimitat pel tall d'una antiga explotació de marès, d'uns 7 m, o 8 m, de 
potència. El fons del caló està adornat amb palmeres joves. Nom motivat per l'antiga 
existència d'un pouet no gaire profund, aparedat. Actualment està reblit i no se serva 
memòria del lloc exacte d'ubicació.
 
Caló des Saig, es
Fonètica: ««ÇD«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Minúscula entrada marina de la costa de Santanyí, situada a Cala Figuera, dins es 
Caló d'en Boira, entre s'Escar d'en Toniet i s'Escar d'en Biga. És un raconet d'aigües 
somes, amb una plajola d'unes quatre passes, d’arena i còdols.
 
Caló des Sivinar, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Entrada del litoral santanyiner, situada entre Solimina i s'Estret des Temps. És 
navegable  amb embarcacions menors  i  està  voltada  de  penya-segats  alts  en  la  seva 
totalitat. Hi desemboca un torrent molt encaixat, cobert de frondosa vegetació de pins 
barraquers i savines. Al peu dels penyalars hi ha algunes terrasses rocoses. Pren el nom 
del  lloc  veí  des  Sivinar.  Algun  informant  també  coneix  el  caló  amb  aquest  nom 
simplificat (vegeu l'entrada es Sivinar).

1884, der Caló del Sivinà. L. Salvator (1884: 756).
 
Caló des Xescs, es
Fonètica: ««ÇD«ÈS«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Racó d'en Xesc, situat a la costa salinera, prop de sa 
Platja des Carbó, entre sa Punta des Carbó i sa Mata.
 
Caló Gran, es

318



Fonètica: ««ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Calons  Grans,  lloc  de  la  costa  de  Calonge que 
descriu una entrada de la mar, situada a Cala d'Or, entre es Caló des Corrals i es Caló de 
ses Dones.

Caló Petit, es
Fonètica: ««Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada i minoritària des Caló de ses Dones, situat a Cala d'Or, 
entre es Calons Grans i Cala Llonga. Nom oposat as Calons Grans.
 
Calonet des Macs, es
Fonètica: ««Ç««RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Caló des Macs, entrada de la costa de s'Alqueria 
Blanca, situada a sa Barca Trencada, entre la platja i sa Cova de sa Barca Trencada.
 
Calonet des Saig, es
Fonètica: ««Ç««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: litoral

Variant  no cartografiada des  Regatell  des  Saig,  lloc de la  costa  de Santanyí, 
situat  prop  des  Caló  des  Macs,  entre  s'Olla  i  sa  Barraca  des  Patró  Felip.  No  és 
pròpiament un caló.
 
Calonge
Fonètica: «È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518.5
Situació: interior
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Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezial, situada a Calonge, a uns 2300 m 
del nucli de població, entre sa Solada, na Silvestre, ses Rotes, etc. Possiblement és un 
trasllat  del  nom de  la  població,  però  en  són  desconegudes  les  circumstàncies  i  les 
causes.
 
Calonge
Fonètica: «È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Població situada al nord-est del terme de Santanyí, vora la partió de Felanitx. 
Nom idèntic al de la vila empordanesa de Calonge i al de Calonge de Segarra, ambdós, 
aquests,  procedents  de  l'adjectiu  llatí  COLONICU 'propi  de  colònia',  amb  dissimilació 
vocàlica exemplificable amb l'actual colònia > calònia i amb evolució -ICU > -onge com 
la de CANONICU > canonge, DOMENICU > top. ant. Domenge. El gentilici és calongí.

El Dr. V. M. Rosselló Verger (1974: 142) ha posat en relació el nom mallorquí 
de Calonge amb la suposada presència a la zona de restes de centuriació romana, tot i 
que recorda que la teòrica  centuriatio d’aquest indret no és precisament la més clara. 
Dels  tres  possibles  cadastres  romans  que  analitza  dins  el  mateix  àmbit  territorial 
d'aquesta tesi, aquest és precisament el més feble en suport arqueològic, com el mateix 
autor reconeix (p. 152) i els elements bàsics de l'argumentació són sobretot toponímics, 
sent el nom de Calonge un dels dos o tres puntals més importants. He de dir que crec 
que les línies coincidents amb la suposada centuriatio corresponen a les parcel·lacions 
modernes des Pujol, que un dels informants d’aquesta tesi veié executar.

Quant  al  topònim,  el  mateix  autor  (1964:  378)  diu  que  «Calonge,  el  menos 
urbano de estos pueblos [es refereix als que no són cap de terme de la zona], es tal vez 
el más antiguo de ellos en cuanto a establecimiento o colonización según se desprende 
de su nombre». Deu anys més tard (1974: 142) ens recorda que «el posible recurso a 
topónimos claramente latinos es escaso; Calonge, uno de los pueblecillos de Sa Marina, 
en el extremo oriental de Santanyí, es un buen ejemplo, derivado del latín collonicu = 
«propio de colonia» [...]; con todo hay que consignar la no absurdidad de la etimología 
popular de Cala Llonga, que està en sus proximidades». És inversemblant aquesta teoria, 
que l'Onomasticon Cataloniae, s. v., segueix amb més contundència, segons la qual el 
topònim de Calonge vendria de la veïna Cala Llonga 'cala llarga', nom que els pobladors 
àrabs haurien arabitzat en  Calalonja i després, per haplologia,  Calonja. Per contra, el 
nom llatí de la cala hauria estat catalanitzat pels mariners procedents de terres de parla 
catalana, i tal canvi no hauria arribat al nom del llogaret, pel fet de ser situat un poc a 
l'interior. 

Particularment, crec que el nom de Calonge ha de correspondre a l'antropònim 
d'algun repoblador procedent d'un dels llocs principatins així anomenats. És evident que 
si el mestre Coromines hagués tengut accés a la documentació medieval aquí reportada 
no hauria formulat la insostenible teoria que emparenta el nom de Calonge amb el de 
Cala Llonga. Calonge com a antropònim degué ser portat a l'illa amb la -o- etimològica, 
no dissimilada, com sembla deduir-se dels primers documents. És sospitós que el 1259 
tenguem una variant amb article,  sa Calonja, que es repeteix circa 1390,  la Calonga, 
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variants  que  equiparen  el  topònim  a  altres  estructures  mallorquines  semblants  (sa 
Corballa, sa Jordana, s'Estelella, s'Estelrica, etc., als quals tal vegada es poden afegir, 
amb dubtes,  s'Eixorca i  sa Romeguera del present estudi). El 1278 tenim un Marí de 
Calonge documentat que havia venut terra abans d'aquesta data en una alqueria o rafal 
del terme de Portopetro. És evident que aquí no sabem si aquest Marí, determinat com a 
de Calonge,  portava el  distintiu  geogràfic  del  continent  o  de l'alqueria  portopetrera. 
Seria decissiu, pens, trobar un antropònim semblant vinculat a Calonge una quarentena 
d'anys abans d'aquest esment, per poder fer unes afirmacions més segures. Cal dir que el 
nom de  Calonge  de  la  població  possiblement  és  un  trasllat  del  nom antic  de  Can 
Marines, el qual també era Calonge.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 190. No és correcta la transcripció fonètica d'aquesta obra. MGM, 41-5g.

1236, 3 de setembre. Nicolau Bonet estableix a Pere Coma l'alqueria Caloya, amb dos rafals, terme de 
Portopetro. RRV (2000: 19). Els rafals al·ludits podrien ser es Rafal i sa Talaia, però això és només una 
possibilitat. El mateix autor havia datat anteriorment (1973b: 5) el document dia 5 i havia transcrit el nom 
de l'alqueria com a Coloia, com després féu APF, (1974: 17).
1241, Coloya. À. Poveda Sánchez (1979-1980: 27).
1255  (abans).  Collonia.  Lloc  de  6  jovades  esmentat  a  La  remenbrança de  Nunyo  Sanç (p.  149). 
Possiblement és una grafia llatinitzant.
1259, 22 de juliol. L'alqueria de sa Calonja és un dels confrontants del rafal Comtès. RRV (2000: 20). 
APF (1974: 28), havia datat el document un dia abans.
1259, 21 d'agost. Pere Company ven a Pere i Bernat Bruguera tres parts de l'alqueria Calonge i dos rafals 
que hi ha a Portopetro. APF (1974:24). Com a hipòtesi, diré que els rafals citats poden ser sa Punta i es 
Comtès.
1259, 11 d'octubre. L'alqueria Calonge és un dels confrontants de l'alqueria Blanca, APF (1974: 28-29).
1266, 3 de gener. Ramon Llobet i familiars seus venen a Domingo Rossell la meitat de l'alqueria Calonge 
amb el seu rafal, en el terme de Portopetro. APF (1974: 24).
1266,  17  de juliol.  Ramon Llobet  i  familiars seus venen a Pere  Company la meitat  del  que tenen a 
l'alqueria Calonge i la meitat dels seus rafals. L'altra meitat és de R. Gibelí i Berenguer Castell.  APF 
(1974: 24).
1266,  17 de juliol.  Guillema, muller de Ramon Gibalí ven a Pericó Company la quarta part  que té a 
l'alqueria Calonge, que és un rafal en el terme de Portopetro. APF (1974: 25). 
1267, 2 de març. Ramon Llobet i Berenguer Castell supliquen davant el batle de Mallorca la reparació de 
l'instrument de venda de Pere Bruguera sobre  l'alqueria Calonge i  els  seus rafals,  tot  en el  terme de 
Portopetro. RRV (2000: 21). APF (1974: 25), data aquesta notícia en el mes de febrer.
1274. Es documenta l'alqueria Calonge. À Poveda Sánchez (1979-1980: 26).
1278, 3 de desembre. Bernat de Verí estableix a Bernat Ferrer terra a l'alqueria o rafal on hi ha un aljub, a 
la part que va comprar a Marí de Calonge i muller Maria, en el terme de Portopetro. RRV (2000: 21).
1280, 18 de juny. Se cita la quarta part de l'alqueria Calonge amb el seu rafal, tenguda a nom de Jaume 
Gilida. APF (1974: 25).
1284, 28 de febrer. L'alqueria Calonge és un dels confrontants de l'alqueria Portocolom. RRV (1973: 24-
25).
1286, febrer. Pere Nebot i la seva esposa Oliva venen a Bernat Vivot l'alqueria Calonge «in termino Sto. 
anyino». Confronta amb Alqueria Blanca, que fou de Nicolau Bonet, alqueria de Portacolom i vorera del 
mar. Arxiu BVT, 34).
1292, 13 de gener. Se cita el camí que va de l'alqueria Blanca a Calonge. APF (1974: 32).
1297, 11 d'octubre. L'alqueria Calonge és confrontant de l'alqueria Blanca. RRV (2000: 25).
1298, 20 de gener. Bernat Bruguera i sa muller Guillema venen a Pere Caules la quarta part de l'alqueria 
Calonge. Entre els confrontants se citen les terres de B. Burguera i la mar. APF (1974: 26).
1298, 26 de març. Bernat Ninot i sa muller Oliva venen a Pere Ribot l'octava part de l'alqueria Calonge. 
Confronta amb l'alqueria Blanca, alqueria Portocolom, alqueria Rotja i litoral marítim. APF (1974: 26).
1299, 20 de gener. Pere Nebot i sa muller Oliva venen a Bernat Ninot l'octava part de l'alqueria Calonge. 
Confronta amb l'alqueria Blanca, alqueria Portocolom, alqueria Rotja i la mar. APF (1974: 26);  RRV 
(2000: 25).
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1301, setembre. Pere Tauler ven a Domingo Rossell la meitat de la quarta part de l'alqueria Calonge. 
Confronta amb terres de Bernat Mercer, de n'Amet, Miquel Castell, Bernat Burguera i la mar. RRV (2000: 
27).
1309, 28 de febrer. Es ven un tros de terra en el terme de Santanyí que confronta amb el camí que va a 
l'Alqueria Blanca i el que va a l'Alqueria Calonge. RRV (1973b: 8).
1313, setembre. Pere Tauler i la seva muller Suau venen a Pere Company la part que tenen a l'alqueria 
Calonge. Confronta amb l'alqueria Rotja, alqueria de Portacolom, Alqueria Blanca i litoral marítim. RRV 
(2000: 32).
1331, 3 d'abril. Bernat Ninot de Santanyí estableix a Maimó Julià de Felanitx la vuitena part de l'alqueria 
Calonge. Confronta amb l'alqueria de Calallonga, alqueria Portocolom, alqueria Blanca i rafal Comtès. 
RRV (1984: 99).
1337, 31 de juliol. Maimó Julià i la seva muller Mayessen, de Felanitx, venen a Nicolau de Sant Just la 
vuitena part  de  l'alqueria  Calonge. Confronta  amb les terres  de  Bernat  Mercer,  Berenguer Bruguera, 
Miquel Castell, hereus de Bernat Ninot i litoral marítim. RRV (2000: 36-37).
1370.  Ramon Julià de Llucmajor  ven a Magalluf Milí,  jueu de Mallorca,  blats censals que fa Pericó 
Burguera sobre la seva possessió dita Calonge. Confronta amb el litoral  marítim, la Punta de n'Àries 
d'Antoni Llaneres, rafal Comtès, alqueria Portacolom d'Antoni Llaneres i possessió de Guillem i Bernat 
Bordoy. RRV (2000: 51).
1390-1391.  Entre les llocs propensos a ser atacats pels pirates es mencionen, entre  d'altres, l'alqueria 
Blancha i la Calonga. G. Llompart Moragues (1984:107).
1454, 26 de gener. Gaspar Manera aporta la marina de la possessió de Calonge per fer societat amb Jaume 
Darder. RRV (2000: 76).
Segle XVI. Calonge fou parcel·lada intensament. VMaRV (1964: 264).
1573, 18 d'octubre. Se cita Antoni Adrover de Santanyí, del lloc de Calonge. RRV (2000: 132).
1578, «Miquel adrouer..., una part de possessió dita Calonge». Stims, f. 30 v.
1578, «Miquel adrouer, àls. frensoy, stimaren la tercera part de la possessió dita Calonge». Stims, f. 62 v.
1578, «Pere joan adrouer, fill de pere, stimaren quasi lo ters de la possessió antigue dita calonge». Stims, 
f. 62 v.
1578, «Miquel adrouer, àls. gros, stimaren una tanca de pertinenties de la possessió dita Calonge». Stims, 
f. 63 v. 
1590. Queixes de Pere Andreu Adrover per les tales que li fan a la possessió de Calonge. RRV (2000: 
142).
1732, Calonje. PcT.
1733, Calonga. PcT.
1760, Calonge. PcT.
1772, calonge. PcT.
1773, Callonga. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1784, Cá Lonja. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1791, 2 de març. Se citen terres de Calonge entre els confrontants de la Punta de Portopetro. RRV (2000: 
181-182).
1837, Calonga. PcT.
1850. Jaume Socies, de Llucmajor, lloga als germans Bartomeu i Antoni Roig la possessió Calonge. RRV 
(2000: 200).
 
Calonge
Fonètica: «È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 518
Situació: interior

Nom antic,  no cartografiat,  de la  possessió  de Can Marines  (vegeu l’entrada 
corresponent).  Possiblement  el  nom  de  la  població  parteix  del  nom  antic  de  tal 
possessió. Per a la documentació, vegeu Calonge.
 
Calons Grans, es
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Fonètica: ««NÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520
Situació: litoral

Entrada de la mar a la costa calongina, situada a Cala d'Or, entre es Caló des 
Corrals i es Caló de ses Dones. La penetració marina és d'uns 550 m i acaba en una 
platja  d'arena d'unes  65 passes  d'amplària.  Les  riberes  del  caló  no superen els  4  m 
d'altura. Entre els pins hi ha nombroses cases i, a la part de ponent de la platja, s'alcen 
grans  hotels.  A la  part  del  nord-est  hi  ha un  racó,  es  Racó des  Calons  Grans,  que 
justifica  la  denominació  plural,  la  qual  alterna  amb  les  variants  singulars,  menys 
popularitzades, de Cala Gran i es Caló Gran.

1786, Cala Grans. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).
 
Cama, na
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, amb molts de conradissos i algunes pletes, situat a 
s'Alqueria Blanca, entre na Clavet i es Torrent de sa Conca. Té uns 450 m de llargària, 
per  uns  350  m d'amplària.  Està  partit  en  vint-i-una  tanques.  Topònim  basat  en  un 
malnom.
 
Camallot, es
Fonètica: «««È9�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tancó triangular amb un garrover i alguns ametlers, situat a Cas Perets dins es 
Serral  d'en  Marió,  del  qual  en  resta  separat  pel  camí  que  divideix  la  finca.  Nom 
metafòric originat per la semblança de la planta de la finca amb un camallot (embotit del 
porc elaborat amb el cuiro de la part superior de la cama).

Camí Ample, es
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513
Situació: interior
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Via de comunicació, situada a s’Alqueria Blanca, vers sa Penya Bosca, vora ses 
Esparegueres, no gaire lluny del coll que separa es Puig Gros de sa Penya Bosca, en el 
lloc on hi havia una fita del terme, possiblement la nombre 8. És un camí d'uns 125 m 
de llargària i uns 10 m d'amplària, situat dins una garriga, fent partió amb el terme de 
Felanitx. Els vells contaven que era el pas antic per accedir a sa Penya Bosca. Té paret a 
cada costat i un sòl de roques molt irregular.
 
Camí d'en Burguera, es
Fonètica: ««ÇD«RÈÆR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Camí situat a Cas Perets, que va des de sa Pleta de sa Jaia fins a na Clapers.
 
Camí d'en Granot, es
Fonètica: ««ÇD«NR«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Antic camí abandonat, ara ple de vegetació, d'una amplària aproximada de 4 m, 
delimitat per grans blocs de pedra ortostàtics, gairebé ciclopis. Situat a Santanyí, dins sa 
Pleta Gran de Son Danusset,  no és gaire llarg, ja que només va des de la partió de 
Campos fins a sa Basseta. Granot existeix a Cas Concos com a malnom.
 
Camí d'en Reial, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior

Nom d'una tanca conradissa amb arbres, de forma irregular, situada a s’Alqueria 
Blanca, vora es Camí de sa Cova d'en Cabrer, entre sa Rota des Sutro i Lo d'en Brut.

És gairebé segur que aquest nom és un antic camín reial amb desaglutinació de 
la  consonant  final  llatina  (per  ser  interpretada  com  a  article  personal)  i  reposició 
ultracorrecta de preposició: *es Camín Reial > *es Camí en Reial > es Camí d'en Reial. 
El fet que hi hagi una finca documentada amb el nom del Camí Re[i]al, propietat d'un 
Guillem Vicens, àlies Cabrer, dóna molta credibilitat a la hipòtesi.
 
Camí d'en Torrelles, es
Fonètica: ««ÇD«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
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Longitud: 507.5
Situació: interior

Carreró curt, situat en es Llombards, dins sa Coma, entre Can Pere Comes i Ca 
ses Comes. Actualment, a la zona d'ubicació del topònim,  no es coneix ningú que porti 
aquest malnom, que és present encara a Santanyí.
 
Camí de Binilassar, el
Fonètica: *««ÇD«B«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Via de comunicació de traçat desconegut, que anava de Santanyí a Binilassar 
(l'actual Son Danús). Passava pes Camp d'en Torrella.

1307, 10 de setembre. El camí que va a Benilassar [la grafia no és del tot segura] confronta amb l'alqueria 
de  nom ...? que G. Rubiol i Blanca, sa muller, venen a Francesc Bonet [avui s'Hort d'en Bonet]. Arxiu 
BVT, 94.
1307,  6  de  novembre.  Es  venen  unes  terres,  corrals  i  edificis  «que sunt  contigua  et  circumclusa  in 
populatione dicte ville de Sancto Agnino, in carraria publica, in honore tuo quem pro dicta parte mea 
tenes et in camino de Benilaçar». Arxiu BVT, 95.
1411, 8 de desembre. El camí que va a l'alqueria Benilassar és un dels confrontants de la pleta. M. Danús 
(1990: 190).
1492, 13 de desembre. El camí de Binilassar i la síquia major del camp d'en Torrella apareixen entre els 
confrontants d'una sort de terra que Miquel Vilardell ven a Joan Danús. RRV (2000: 86).
1495, 4 de gener. Una casa de dins la vila confronta amb el camí que va a Binilassar. RRV (2000: 87).
 
Camí de Ca n'Escrivana, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«RÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 505.5
Situació: interior

Camí situat a Cas Perets, que va des de Can Nova fins a Ca n'Escrivana.
 
Camí de Ca s'Escaravat, es
Fonètica: ««ÇD«Ç««R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512.5
Situació: interior

Camí  de  Santanyí,  que  corre  per  la  vall  que  s'interposa  entre  Puig  Gros  i 
Consolació.
 
Camí de Cala Llombards, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«´È
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511
Situació: interior

Via de comunicació d'uns 3300 m de longitud, que va des de Santanyí a Cala 
Llombards. És possible que abans de la construcció des Camí Nou, en el segle XIV, fos 
també el camí per anar a Cala Santanyí. El  1404 i el 1409 se cita el camí que va a Cala 
Santanyí com a confrontant d'un rafal que possiblement és es Rafalet. M. Danús (1990: 
179 i 186).

Camí de Cala Llombards, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«´È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Via  llombardera  de  comunicació  d'uns  3200  m  de  longitud,  que  va  des 
Albellons, dins So n'Amer, fins a la platja de Cala Llombards.
 
Camí de Cala Llonga, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«È´ï«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 518
Situació: interior

Via calongina de comunicació, antigament camí i avui carretera, que va del nucli 
urbà de Calonge a Cala Llonga.
 
Camí de Calonge, es
Fonètica: ««ÇD««È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514.5
Situació: interior

Via de comunicació que va de s'Alqueria Blanca a Calonge.
 
Camí de Can Capeller, es
Fonètica: ««ÇD«Ç««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510
Situació: interior
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Camí santanyiner, que, a través de sis inflexions en angle recte, condueix des de 
la carretera de Felanitx fins a les cases de Can Puça.
 
Camí de Can Marines, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 519
Situació: interior

Via de comunicació d'uns 4300 m, situada a Calonge, dins la possessió de Can 
Marines. Comença a la carretera de s'Horta i va tot dret cap a les cases de sa Punta 
Grossa,  on tomba lleugerament  per  tal  d'arribar  a  sa  Rota  des  Portell  des  Mig,  ara 
situada dins el casc urbà de Cala d'Or.
 
Camí de Cas Concos, es
Fonètica: ««ÇD«ÈN
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514
Situació: interior

Via de comunicació que va de s'Alqueria Blanca en es Creuers des Pujol i es 
dirigeix a Cas Concos per darrere sa Penya Bosca.
 
Camí de Cas Teixidor, es
Fonètica: ««ÇD««SÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camí Llarg de sa Conca, situat a Calonge, entre es 
Cup i Son Perdut. Passa per Can Teixidor.
 
Camí de Cas Vedells, es
Fonètica: ««ÇD«R«ÈD´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Camí d'uns 1850 m, situat a Calonge. Va des de la carretera de Cala d'Or, fins a 
sa Pleta de ses Rotes, passant per dins Cas Vedells.

CTM, Es Camí des Vedells, p. 205; MGM, Camí des Vadells, 41-6i.
 
Camí de Ciutat, es
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Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 510
Situació: interior

Via de comunicació que uneix Santanyí a la capital de l'illa. Modernament se'n 
diu sa Carretera de Palma. El tram més acostat a la població fou construït, en època 
imprecisable, a un nivell més alt que el terreny, emprant carreus ben tallats de pedra de 
Santanyí, avui només visibles al costat del sud-est, pel fet que el costat del nord-est fou 
eixamplat  fa poc i  ara els cobreix  l’asfalt.  És possible  que en època medieval  estàs 
empedrat a un nivell més baix, ja que es conserva així una eixida que donava accés al 
tancat de Son Danús dit es Mitjà des Ullastres. Documents de finals del segle XV ja 
l'anomenen camí de Ciutat (RRV, 1975: 6).

1345, 15 de març. El camp anomenat Olivó confronta amb el camí de ciutat. Arxiu BVT, 112.
1404, 21 de març. Es ven un alberg i hortals en la vila de Santanyí que confronten amb el camí que va a 
Mallorca. M. Danús (1990: 177).
1411,  24 d'agost. En la venda d'un alberg dins la pobla de Santanyí, se citen com a confrontants el camí 
que va a Ciutat i la plaça de Santanyí. M. Danús (1990: 189).
1450, 23 de novembre. El camí de Ciutat és citat com a confrontant del camp d'en Vidal. RRV (2000: 75).
1578, «... junt al Camí qui va a la Ciutat». Stims, f. 54 v.

Camí de Ciutat, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Fragment de camí situat dins sa Comuna, baix de Consolació, mig cobert per la 
vegetació  espontània.  Hom diu  que era  lloc  de pas  utilitzat  pels  curiablanquers que 
anaven a Ciutat.
 
Camí de Felanitx, es
Fonètica: ««ÇD«««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511
Situació: interior

Via  de  comunicació  que  uneix  la  població  de  Santanyí  a  la  de  Felanitx. 
Modernament se’n sol dir sa Carretera de Felanitx. També es diu es Camí des Camp 
d'en Bover i sembla que cal identificar-hi també l'antic Camí de Son Vidal.

1407, 10 d'octubre. El camí que va a Felanitx sortint de Santanyí és un dels confrontants de l'alqueria 
Poca. M. Danús (1990: 183).
1783, camino real de Felanitx. PcR.
1878, 28 de maig, camino de Felanitx. PcJA.
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Camí de França d'en Barres, es
Fonètica: ««ÇD«ÇR«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 515
Situació: interior

Camí de s’Alqueria Blanca, d'uns 1500 m de longitud, que va des Creuers des 
Pujol a França d'en Barres, lloc situat ja dins el terme de Felanitx.
 
Camí de l'Alqueria Poca, el
Fonètica: *««ÇD«««ÇR«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Via de comunicació santanyinera, d’itinerari  desconegut,  que unia  Santanyí i 
l'Alqueria Poca.

1259. El camí que va de l'alqueria Poca a Santanyí és citat entre els confrontants de l'alqueria Domenge. 
APF (1974: 18).
1293, 15 de juliol. Unes cases confrontants amb l'església de Santanyí confronten també amb el camí de 
l'alqueria Poca. APF (1974: 36).
1293,  20  d'agost. Es  ven un farraginal que  confronta amb l'església  de  Santanyí i  el  camí que va a 
l'alqueria Poca. APF (1974: 36).
 
Camí de l'Alqueria Roja, el
Fonètica: *««ÇD«««ÇR«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Via de comunicació de Santanyí, de localització desconeguda.

1450, 23 de novembre. El camí de l'alqueria Rotja apareix citat com a confrontant de les tanques de la 
Sabatera. RRV (2000: 75).
 
Camí de la Bassa de na Castellets, el
Fonètica: *««ÇD««ÇB«D««««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Via de comunicació des Llombards, de situació desconeguda que arribava a sa 
Bassa de na Castellet. El document testimonia una variant pluralitzada del topònim na 
Castellet, no recollida oralment.
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1886, 22 de febrer, el camino Bassa de na Castellets. LAAS.
 
Camí de la Mare de Déu, es
Fonètica: ««ÇD««ÇR«D«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camí de sa Porfessó, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre ses Coves de sa Grava i sa Costa de Son Sanç.
 
Camí de la Marina dels Llombards, el
Fonètica: *««ÇD«««ÇR«D«´È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Via  de  comunicació  llombardera,  de  nom  desaparegut  i  de  localització 
desconeguda. Confrontava amb So n'Amer.

1872, camino de la marina dels Llombars. PMV. 
1874, camino de la marina dels Llombards. Citat com a confrontant de So n'Amer. PMV.

Camí de la Vila, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Camí, avui carretera, que va des Llombards a Santanyí.
 
Camí de les Comunes, el
Fonètica: *««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'una via de comunicació situada a s'Alqueria Blanca i citada 
com a confrontant de ses Doblegades.

1783 o 1797, camino de las Comunas. PcR.
 
Camí de Mondragó, es

330



Fonètica: ««ÇD«R«ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant  moderna,  cartografiada,  des  Camí  de  na  Moreions,  via  que  va  de 
s'Alqueria Blanca a Mondragó.
 
Camí de n'Antiga, es
Fonètica: ««ÇD««ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 515.5
Situació: interior

Carreró situat a s'Alqueria Blanca, d'uns 350 m de llargària, que dóna pas cap a 
les finques de n'Antiga.
 
Camí de na Borràs, es
Fonètica: ««ÇD««BÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 509
Situació: interior

Via rural situada en es Llombards, que va des Camí de na Gosta fins en es Camí 
des Calàpet.
 
Camí de na Brotada, el
Fonètica: *««ÇD««BRÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom desaparegut, possiblement de la via de comunicació que va de Santanyí a 
na Brotada, avui na Brodat. Té uns 1500 m de longitud i podria ser el nom antic des 
Camí des Velar (vegeu l’entrada corresponent).

1761, «Camí dit de ne Brotada». ARM, P, 2247. Està citat com a confrontant de sa Dona Morta. Cortesia 
d'A. Ponç i Fullana.
 
Camí de na Burguera, es
Fonètica: ««ÇD««BRÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
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Longitud: 518
Situació: interior

Via de comunicació d'uns 3900 m de longitud, situada a Calonge, entre el casc 
urbà i la mar. Va des Corral Cremat fins a les immediacions de Cala Llonga i passa per 
les cases de na Burguera.
 
Camí de na Cabrers, es
Fonètica: ««ÇD«««ÈBR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507
Situació: interior

Camí situat en es Llombards, que amb dues inflexions, va de Can Basqueja a na 
Cabrers. També és conegut sota la denominació més moderna des Camí des Pont, ja que 
passa sota les restes d'un pont de la via del tren.
 
Camí de na Collella, es
Fonètica: ««ÇD««È´´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 515.5
Situació: interior

Carreró d'uns 300 m de longitud, situat a s'Alqueria Blanca, que dóna accés a les 
tanques de na Collella.
 
Camí de na Faró, es
Fonètica: ««ÇD«««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507
Situació: interior

Camí de traçat recte que segueix en sa major part el límit municipal entre els 
termes de Santanyí i ses Salines i va des de l'angle de llevant de sa Marina Rosera, fins a 
sa Marina Gran del terme de Santanyí.
 
Camí de na Gat, es
Fonètica: ««ÇD««ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Via de  comunicació  sense  sortida,  situada a  s'Alqueria  Blanca,  que  va  de la 
carretera de Portopetro fins a na Gat. Té uns 300 m de longitud.
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Camí de na Gosta, es
Fonètica: ««ÇD««ÈÄ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 508.5
Situació: interior

Via de comunicació, situada en es Llombards, que va des Figueral de Son Morlà 
fins a ses Barreres de s'Argila, on queda interrompuda. Sembla que antigament era el 
lloc pel qual s'anava as Cap de ses Salines. Modernament també se'n diu es Camí des 
Pals. Vegeu també es Camí de sa Bassa d'en Ponç.

1872, camino de na Agosta. Citat com a confrontant de So n'Amer. PMV.
1874, camino de Na gosta. Citat com a confrontant de So n'Amer. PcMM.

Camí de na Jaume, es
Fonètica: ««ÇD««ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Via de comunicació d'uns  1100 m de longitud,  situada a Santanyí. Va de la 
carretera de Felanitx a na Jaume i passa per les cases de Son Ferreret.
 
Camí de na Martina, es
Fonètica: ««ÇD«««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 516
Situació: interior

Via de comunicació, d'uns 1750 m, situada a s'Alqueria Blanca, entre s'Estret i es 
Caló d'en Garrot. 
 
Camí de na Moreions, es
Fonètica: ««ÇD««R«È9
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514.5
Situació: interior

Via de comunicació, d'uns 5000 m de llargària, situada a s'Alqueria Blanca. Va 
de la carretera de Portopetro en direcció a na Moreions i arriba fins en es Caló d'en 
Garrot, a Mondragó, motiu pel qual modernament se sol dir es Camí de Mondragó. 
 
Camí de na Pallera, es
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Fonètica: ««ÇD«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Via que va des del nucli urbà des Llombards fins es Quatre Cantons de na Bou, 
passant per Son Piris, motiu pel qual també se'n diu es Camí de Son Piris.

Vegeu el cançoner.
 
Camí de na Pere, es
Fonètica: ««ÇD««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant  no cartografiada des Camí des Títol,  situat  en es Llombards, dins es 
Marge d'en Cama. Uneix es Camí de sa Punta i es Camí de na Gosta.
 
Camí de na Ramella, es
Fonètica: ««ÇD««R«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514.5
Situació: interior

Via de comunicació de 700 m de longitud, situada a s'Alqueria Blanca. Va de na 
Ramella en es Corralets i arriba fins a na Pelada.
 
Camí de na Replà, es
Fonètica: ««ÇD«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 514
Situació: interior

Via de comunicació sense sortida, situada en es Torrent d'en Roig, que va des 
Camí de s'Amarador a les finques de na Replà. Amb sis corbes bastant tancades, té uns 
1350 m de longitud.
 
Camí de na Vidala, el
Fonètica: *««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom desaparegut d'una via de comunicació, situada a lloc desconegut, potser 
vers s'Alqueria Blanca. No es pot dir si el destí era na Vidala, a s'Amarador.

1763, 3 de maig, Camí de ne Vidala. PMP.

Camí de Portopetro, el
Fonètica: *««ÇD«Ç�RÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 512
Situació: interior

Variant antiga, desapareguda, des Camí de Son Garrot, que va de les proximitats 
des  Pont  d'en  Bandera  fins  a  ses  Roques  d'en  Biga.  Vegeu  la  documentació  sota 
l’entrada des Camí de Son Garrot.

Camí de s'Alqueria Blanca, es
Fonètica: ««ÇD««ÇR«ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511.5
Situació: interior

Via de comunicació que va de Santanyí a s'Alqueria Blanca, coneguda ara també 
amb el topònim sa Carretera de s'Alqueria Blanca.

1259. Se cita el camí que va de Santanyí a l'alqueria Blanca. APF (1974: 18).
1271. Se cita el carrer que va de Santanyí a l'alqueria Blanca. APF (1974: 34 i 41).
1281. Se cita el camí que va a l'alqueria Blanca. APF APF (1974: 35).
1286, abril. El camí que va de Santanyí a l'alqueria Blanca és un dels confrontants del rafal de Berenguer 
Arimbau. APF (1974: 35).
1295. Se cita el camí que va a l'alqueria Blanca. APF (1974: 36-37).
1298, 6 de febrer. Se cita el camí que va de Santanyí a alqueria blanca. Arxiu BVT, 11.
1309, 28 de febrer. Se cita el camí que va a l'alqueria Blanca. RRV.(1973b: 8 ) i (2000: 30).
1312, febrer. Se cita el camí que va a l'Alqueria Blanca. RRV (2000: 32).
1318, juny. Se cita el camí que va a l'Alqueria Blanca. RRV (2000: 33).
1318, setembre. Se cita el camí de l'Alqueria Blanca. RRV (2000: 33).
1323, maig. Se cita el camí de l'Alqueria Blanca com a confrontant del rafal de la Llosa. RRV (2000: 35).
1395-1405. Se cita el camí que va de la pobla a l'Alqueria Blanca. RRV (2000: 61).
1400, 31 d'octubre. Se cita el camí que va a l'alqueria Blanca. M. Danús (1990: 167).
1405, 9 de gener. Un clos de terra de Santanyí confronta amb el camí que va a l'alqueria Blanca. M. 
Danús (1990: 181).
1405, 12 de setembre. El camí que de Santanyí va a l'alqueria Blanca és un dels confrontants del camp de 
la Teulera. M. Danús (1990: 182-183).
1409, 24 d'agost. Se cita el camí públic que va a l'alqueria Blanca. M. Danús (1990: 189).
1822. Se cita el «camí qui va a la Alcaria blanca». PcV.
 
Camí de s'Amarador, es
Fonètica: ««ÇD«««R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
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Latitud: 4356.5
Longitud: 512
Situació: interior

Via de comunicació, d'uns 5400 m de longitud, que va de Santanyí a s'Amarador.

1858, 31 de desembre, el camí de l'amarador. PcCn.

Camí de s'Eixorca, es
Fonètica: ««ÇD««ÈS�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Carreró de s’Eixorca, situat a la part santanyinera de 
ses Angoixes.

Camí de s'Estret des Temps, es
Fonètica: ««ÇD««ÇR««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515.5
Situació: interior

Via  de  comunicació  santanyinera,  d'uns  1300  m  de  longitud,  que  va  de  na 
Pellissera a sa Quintana d'en Palles, passant per s'Estret des Temps.
 
Camí de s'Hostalet, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Via de comunicació, d'uns 450 m de longitud, situada a s'Alqueria Blanca, que 
va des Camí des Pou del Rei en es Camí Estret i passa per s'Hostalet.
 
Camí de s'Ullastre Verd, es
Fonètica: ««ÇD«Ç9R«È«R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517
Situació: interior

Via de comunicació de 700 m de longitud, situada a s'Alqueria Blanca. Va des 
Camí de sa Bassa de ses Vaques a s'Ullastre Verd. Té un passatge que permet sortir a les 
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cases de Son Durí. Modernament se n'ha fet un altre que va a la carretera de Portopetro 
per sa Comuna de Son Durí.
 
Camí de sa Barrereta, es
Fonètica: ««ÇD««B««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Via de comunicació, d'uns 375 m, situada a s'Alqueria Blanca, que va des Camí 
des Pou del Rei a sa Barrereta.
 
Camí de sa Bassa d'en Ponç, es
Fonètica: *««ÇD««ÇB«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 508.5
Situació: interior

Possible variant antiga, desapareguda, del nom des Camí de na Gosta, situat en 
es Llombards. Va des Figueral de Son Morlà a ses Barreres de s'Argila. Vegeu, per a la 
documentació, sa Bassa d'en Pons.
 
Camí de sa Bassa de ses Vaques, es
Fonètica: ««ÇD««ÇB«D««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Via de comunicació d'uns 1200 m de longitud, situada a s'Alqueria Blanca. Va 
des Pi de s'Estret fins en es Barrancó, a la carretera de Portopetro. Passa per sa Bassa de 
ses Vaques.
 
Camí de sa Bassa Nova, es
Fonètica: ««ÇD««ÇB«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 513
Situació: interior

Via de comunicació santanyinera, en forma d'angle recte, d'uns 1400 m, que va 
des Camí de s'Amarador a ses Roques d'en Biga. De la meitat del recorregut, surt un 
carreró sense sortida que arriba a Son Paulo.

Documentat «... des Camí de se Basenove», en un paper sense data procedent de 
Son Sanç.
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Camí de sa Bassa Serra, es
Fonètica: ««ÇD««ÇB«ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 514
Situació: interior

Via de comunicació d'uns 950 m de longitud, situada a Santanyí, entre sa Barrera 
d'en Polla i es Camí des Cap des Moro.
 
Camí de sa Cala, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camí Nou, que va de Santanyí a Cala Figuera.

1312, febrer. Es venen censals sobre unes cases de Santanyí. Entre els confrontants se cita el camí que va 
a Cala Figuera. RRV (2000: 32).
 
Camí de sa Canyamel, es
Fonètica: ««ÇD««ø«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Via sense sortida, d’uns 1250 m de llargària, situada a s'Aqueria Blanca, que va 
de la població als terrenys dits sa Canyamel.

Camí de sa Caseta, es
Fonètica: ««ÇD«««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 512
Situació: interior

Via situada a Santanyí, que va de na Jaume a na Frare, baix de sa Talaia.
 
Camí de sa Cisterneta, es
Fonètica: ««ÇD«««RÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 509.5
Situació: interior
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Via de comunicació, situada a Santanyí, que travessa de la carretera de Palma a 
la de Felanitx. Té uns 1350 m de longitud i passa per terres de Son Danusset i de sa 
Cisterneta.
 
Camí de sa Coma, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tram rectilini des Camí de ses Salines, situat prop des Llombards, entre es Camp 
de s'Aljub i sa Coma. També es diu es Camí de ses Comes.
 
Camí de sa Cova d'en Cabrer, es
Fonètica: ««ÇD««Ç�«D««ÈBR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior

Via de comunicació d'uns 700 m de longitud, situada a s'Alqueria Blanca. Va de 
s'Estepar fins a sa  Cova d'en Cabrer.  A través d'una bifurcació s'arriba a  ses Mates 
Negres. També en diuen es Camí des Cocó des Boc.
 
Camí de sa Figuera Grossa, es
Fonètica: ««ÇD««ÇÆR«ÈÄR�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4358
Longitud: 505
Situació: interior

Via situada a Cas Perets, que va des de Lo d'en Pep de Morell cap a sa Figuera 
Grossa i arriba fins a la partió de Campos.
 
Camí de sa Figuera Grossa, es
Fonètica: ««ÇD««ÇÆR«ÈÄR�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
Situació: interior

Camí situat a Cas Perets,  que des de prop de Cas Pi  arriba vora la partió de 
Campos, després de passar per es Saragall d'en Cosina i per sa Figuera Grossa.
 
Camí de sa Pleta de Morell, sa
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Fonètica: ««ÇD««Ç««D«ÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 503.5
Situació: interior

Via rectilínia  que va des de la carretera de ses Salines a sa Colònia fins als 
establits de na Frare.
 
Camí de sa Porfessó, es
Fonètica: ««ÇD««R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Via de comunicació, situada a s'Alqueria Blanca, entre ses Coves de sa Grava i 
sa Costa de Son Sanç. Té uns 800 m de longitud. També es coneix sota els tres noms 
següents:  es  Camí de  la  Mare de Déu,  es  Camí de ses  Garines  i  es  Camí  Vell  de 
Consolació. És l'antic camí per on passava la processó de Santanyí cap a Consolació. 
Porfessó és una metàtesi de professó, mot que, segons Coromines (DECat. s. v. cedir), 
va sorgir de  processó amb la interferència de  professió. El canvi es troba documentat 
des del segle XIII fins els nostres dies.
 
Camí de sa Punta, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Via situada en es Llombards, que parteix des Camp de s'Aljub i, passant per sa 
Punta, arriba en es Camp des Serral. Sembla que el nom antic era Camí de Son Berard.

Camí de sa Roca Llisa, es
Fonètica: ««ÇD««Ç�«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Via situada en es Llombards, que va des de sa Marineta en línia recta cap a Son 
Senalla i, en arribar en es Rafal Genars, volta cap a Can Biel Llis.
 
Camí de sa Rota des Pi, es
Fonètica: ««ÇD««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
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Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Via de comunicació d'uns 1350 m de longitud, situada a s'Alqueria Blanca, que 
va de s'Estepar fins a sa Rota des Pi.
 
Camí de sa Serra des Revell, es
Fonètica: ««ÇD««ÇE«D««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 516
Situació: interior

Via de comunicació curiablanquera, d'uns 900 m de longitud, que va des Creuer 
des Camins a sa Bassa de ses Vaques. Pren la denominació dels terrenys que té al costat 
del nord.
 
Camí de sa Síquia, es
Fonètica: ««ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Denominació alternativa, no cartografiada, des Camí de ses Vencs, situat dins es 
Camp d'en Torrella.
 
Camí de sa Talaia, es
Fonètica: ««ÇD«««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 512
Situació: interior

Camí santanyiner molt curt, que a partir des Camí de sa Caseta puja fins a les 
cases de sa Talaia.

Camí de sa Talaia des Càrritx, es
Fonètica: ««ÇD«««Ç9«D«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camí des Corralets, situat a s'Alqueria Blanca, via 
que va de sa Carretera de Santanyí fins a Son Costa, passant vora sa Talaia des Càrritx..
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Camí de sa Torre, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 505.5
Situació: interior

Via situada a ses Salines, dins es Rafal Genars, que va des de les cases fins a 
n'Amera. Pren el nom d'una torre de molí que es troba prop del seu pas. També se'n diu 
es Carreró de n'Amera, que pot ser anterior.
 
Camí de sa Vela, es
Fonètica: ««ÇD««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Via de comunicació  santanyinera, que  des  del  camí  de Felanitx  condueix  as 
Carreró de s'Eixorca, entre sa Vela i Can Xurí.
 
Camí de Sant Blai, es
Fonètica: ««ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 509
Situació: interior

Passatge de tres peus, d'uns 1160 m de longitud, continuació des Camí de ses 
Vermelles, que travessa es Camp d'en Torrella en sentit sud-est / nord-oest i va fins a sa 
Pleta de l'Amo Andreu. Està marcat per vuit parelles de fites de pedra de Santanyí de 
0’40 m per 0’20 m, separades per distàncies que en marquen l'amplària i oscil·len entre 
els 0’85 m i els 0’95 m. Les mesures d'una parella a l'altra no són regulars i van dels 
94’70 m als 145’80 m. El creuament de sa Síquia, solc que travessa el camp en l'altre 
sentit, s'efectua per sobre es Pont d'en Barrió, descrit sota el topònim respectiu. Aquest 
camí enfila la línia des Puig de Randa, considerat per V. M. Rosselló Verger (1974: 
148) com a punt d'orientació de la centuriació de Santanyí.

Diu la llegenda que tal pas era la via per on els santanyiners anaven a missa a 
Sant Blai de Campos abans de la construcció de l'església.
 
Camí de ses Basses, es
Fonètica: ««ÇD««RÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior

342



Via de comunicació,  situada a  s'Alqueria Blanca,  entre sa  Costa  Blanca i  sa 
Comuna de Consolació. Pren el nom d'unes basses que hi havia dins el lloc dit es Cap 
des Marge.
 
Camí de ses Cales Vermelles, es
Fonètica: ««ÇD««Ç«R«RÈ«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517
Situació: interior

Passatge d'uns 375 m de longitud, situat a Calonge, a sa Cala Vermella, o ses 
Cales Vermelles. Posa en comunicació es Camí de ses Donardes i es Camí Llarg de sa 
Conca.
 
Camí de ses Comes, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camí de sa Coma, situat en es Camí de ses Salines, 
prop des Llombards, entre es Camp de s'Aljub i sa Coma. La pluralització es basa en 
una variant del nom de sa Coma, sorgida per mor de la parcel·lació.
 
Camí de ses Donardes, es
Fonètica: ««ÇD««RDÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Via de comunicació d'uns 1150 m de longitud, situada a Calonge. Va en línia 
recta de sa Conca fins en es Corrals Nous. Pren el nom d'una finca dita ses Donardes, en 
el punt inicial, però també se'n diu es Camí Vell.
 
Camí de ses Fantasmes, es
Fonètica: ««ÇD«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509
Situació: interior

Variant no cartografiada des Carreró de ses Fantasmes, situat en es Llombards, 
entre es Camí de Son Salom i es Camí de ses Vermelles. Té uns 1500 m de longitud.
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Camí de ses Figueretes, es
Fonètica: ««ÇD««ÆÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518
Situació: interior

Via de comunicació d'uns 900 m de longitud, sense sortida, situada a Calonge. 
Va de Son Perdut a les finques de sa Figuereta o ses Figueretes.
 
Camí de ses Frares, es
Fonètica: ««ÇD««ÈRR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 503
Situació: interior

Camí de ses Salines que des de la carretera de sa Colònia travessa sa Pleta de 
Morell  i  va a na Frare,  o ses Frares. És un passatge dret que quasi  al  final del seu 
recorregut tomba a l'esquerra i arriba vora es Mitjà Gran des Camp Lledó, on s'ajunta a 
un altre camí.
 
Camí de ses Garines, es
Fonètica: ««ÇD««RÆ«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camí de sa Porfessó, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre ses Coves de sa Grava i sa Costa de Son Sanç. Pren el nom dels terrenys del costat, 
dits ses Garines. 

Vegeu dos textos al·lusius a aquesta antiga via: «No fa molt  de temps que li 
contava la pujada al puig per la Mare de Déu de Març, com la m'havien narrada. El camí 
no era el d'avui sinó per Ses Garines...». M. Pons, pròleg a la 2a. edició de Consolació, 
de BVT (1971: IX). «El donat es cuidava d'arrencar porrasses i albons -per a facilitar el 
caminar-, del camí de Ses Garines, divisòria espiritual entre Santanyí i S'Alqueria». M. 
Pons (1979).

Camí de ses Gils, es
Fonètica: ««ÇD««ÈZ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 503.5
Situació: interior
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Via salinera, dreta, que des de na Verdal travessa tot el terreny de na Gil, o ses 
Gils, i arriba més enllà de la partió de Campos.
 
Camí de ses Llenties, es
Fonètica: ««ÇD««´´È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camí Estret, via situada a s'Alqueria Blanca, vora 
ses Teuleres, que va de Can Frare a Cas Sutro. Sobre la motivació del nom, vegeu sa 
Costa de ses Llenties.
 
Camí de ses Platges, es
Fonètica: ««ÇD««ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Via de comunicació estreta, d'uns 800 m de longitud, situada a Calonge, entre na 
Burguera i els conradissos de ses Platges, vora Cala Llonga. Travessa es Comellar de 
s'Aljub vora sa Pleta des Galiner. Una part ha desaparegut, soterrada per la carretera de 
circumvalació de Cala d'Or.
 
Camí de ses Rotes de Mar, es
Fonètica: ««ÇD««Ç«RD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Via llombardera de comunicació de 2900 m de longitud, que comença vora es 
Albellons, dins So n'Amer i acaba prop de s'Era de sa Roca, sobre el caire de les penyes 
de mar.
 
Camí de ses Salines, es
Fonètica: ««ÇD«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior

Carretera, que va des Llombards a ses Salines.

1818, Camí R[ea]l de las Salinas. PcGV.
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Camí de ses Valentines, es
Fonètica: ««ÇD««R««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 513
Situació: interior

Via santanyinera de comunicació, de 1500 m de longitud, que va des Cap de sa 
Paret a na Turca. Per la seva estretor també en diuen es Carreró de ses Valentines.

Camí de ses Vencs, es
Fonètica: ««ÇD««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Via santanyinera que travessa es Camp d'en Torrella de llevant a ponent, des de 
sa Creueta fins a ses Vencs. La part central pot ser considerada un  decumanus de la 
centuriació  descrita  per  V.  M.  Rosselló  Verger  (1974).  En  aquest  sector  d'enmig 
s'intersecciona amb un camí de tres peus, dit es Camí de Sant Blai, que en seria un 
cardus.  El  creuer  feia  una  mena de  placeta  curosament  empedrada,  ara  coberta  per 
l'asfalt.  També és  conegut  amb el  nom des  Camí  de  sa  Síquia,  pel  fet  que  el  solc 
artificial que drena el camp hi corre paral·lel.
 
Camí de ses Verdals, es
Fonètica: ««ÇD««R«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Via de comunicació d'uns 900 m de longitud, situada a Calonge. Va de sa Bassa 
de Can Rebeu fins en es Torrent d'en Galerí i passa per dins na Verdal, o ses Verdals.
 
Camí de ses Vermelles, es
Fonètica: ««ÇD««R«RÈ«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Via de comunicació d'uns 900 m de longitud, situada a Santanyí, que va de les 
cases de Son Morlà en es Camp d'en Torrella, on troba continuació en es Camí de Sant 
Blai. Pren el nom de ses Vermelles, unes terres de la part de xaloc del dit camp.
 
Camí de Son Berard, es
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Fonètica: *««ÇD«Ç�«ÈRR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Nom desaparegut d'una via de comunicació situada en es Llombards. Sembla 
molt clar que és el nom antic des Camí de sa Punta.

1831, «la Punta [...] afronta [...] ab Camí de son Barard». PcCl.
 
Camí de Son Cosina, es
Fonètica: ««ÇD«Ç�NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Via situada en es Llombards, que va des Camí Reial a les cases de Son Cosina.
 
Camí de Son Costa, es
Fonètica: ««ÇD«�NÈ�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camí des Corralets, situat a s'Alqueria Blanca. Va 
des de sa Carretera de Santanyí fins a Son Costa.
 
Camí de Son Garrot, es
Fonètica: ««ÇD«�ï«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 512
Situació: interior

Via santanyinera que va de les  proximitats  des  Pont  d'en Bandera fins a ses 
Roques d'en Biga, passant per dins Son Garrot. Antigament es deia Camí de Portopetro.

1281. Se cita el camí que va a Portopetro. APF (1974: 35).
1298, 6 de febrer. El camí que va a Porto Petro és un dels confrontants d'un rafal que fou de Berenguer 
Arguimbau. Arxiu BVT, 11.
1308. Se cita el camí que va a Porto Petra. RRV (1973b: 8).
1769, «...via qui ducet ad castrum de Porto Petro». Citada com a confrontant de «la rota de n'Agustí», dins 
Son Proenç. PcR.
1774. Se cita el camí reial de Porto Petro. PcR.
1783. Se cita el camí reial de Portopetro. PcR.
1805. Se cita el camí de Portopetra com a confrontant de «la tanca de la Basa d'en Carxell». PcR.
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1822. Se cita el «camí qui va a Portopetra». PcV.
 
Camí de Son Marimon, es
Fonètica: ««ÇD«Ç�RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Via de comunicació d'uns 2600 m de longitud, situada entre Santanyí i s'Alqueria 
Blanca. Va de ses Roques d'en Biga fins en es Cantó de Cala Llonga i és un tram de 
l'antic camí reial de Portopetro.
 
Camí de Son Moja, es
Fonètica: ««ÇD«�È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Via que va des Cantó de na Bassola a sa Quintana de Son Moja i passa fins en es 
Torrent d'en Mojarala. Ara, urbanitzada la zona, travessa fins a Cala Santanyí.
 
Camí de Son Paulo, es
Fonètica: ««ÇD«�È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 514
Situació: interior

Via  de  comunicació  d'uns  1900  m de  longitud,  que  uneix  es  Camí  de  Son 
Marimon i es Camí de s'Amarador, passant per Son Paulo.
 
Camí de Son Pelat, es
Fonètica: ««ÇD«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510.5
Situació: interior

Via santanyinera que va des de sa Quintana de Son Vidal fins en es Creuers, 
passant per dins Son Pelat.
 
Camí de Son Piris, es
Fonètica: ««ÇD«�ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5

348



Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camí de na Pallera, situat en es Llombards, entre el 
nucli urbà i es Quatre Cantons de na Bou.
 
Camí de Son Pulla, es
Fonètica: ««ÇD«�È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Via de comunicació situada a la Costa, que va de ses Cases Noves fins a ses 
Dotze, fent diversos revolts.
 
Camí de Son Rossell, es
Fonètica: ««ÇD«Ç�È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511
Situació: interior

Via de comunicació santanyinera, que va des Camí de Cala Llombards en es 
Passatge de Son Morlà. Té uns 1350 m de longitud.
 
Camí de Son Salom, es
Fonètica: ««ÇD«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508
Situació: interior

Via llombardera que va des Llombards a Son Salom, pel costat des Camp d'en 
Torrella.
 
Camí de Son Senalla, es
Fonètica: ««ÇD«Ç�«È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Breu via des Llombards que va de Can Carrió a les finques de Son Senalla. A 
l'inici hi ha una fita de la partió municipal entre els dos termes de l’àmbit d’estudi.
 
Camí de Son Valenç, es
Fonètica: ««ÇD«Ç�M«ÈE
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 515
Situació: interior

Via de comunicació d'uns 2300 m de longitud, situada a s'Alqueria Blanca, entre 
sa Quintana i es Creuer des Camins.
 
Camí de Son Vidal, el
Fonètica: *««ÇD«Ç�MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511
Situació: interior

Nom desaparegut  d'un  camí  de  Santanyí.  És  gairebé  segur  que  es  tracta  de 
l'actual Camí de Felanitx.

1805. Entre els confrontants des Camp Redó, situat dins es Camp d'en Bover, se cita [el] Camí de Son 
Vidal. PcR.
1818, Un document de Son Vidal cita el camí del predi. PcP.

Camí del Camp d'en Sitjar, el
Fonètica: *««ÇD«Ç«ÈZ
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Via de comunicació de nom desaparegut, situada a ses Salines. Partia des Rafal 
Genars. El lloc de destí podria ser algun camp de Son Baró.

1746, el camí del camp d'en Sitjar. RRV (2000: 166).
 
Camí del Fortí, el
Fonètica: *««ÇD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Via de comunicació de nom desaparegut i localització desconeguda, situada tal 
vegada a s’Alqueria Blanca, dins terrenys de sa Punta. Òbviament, el destí era es Fortí 
de Cala Llonga.

1749, el camí del fortí. Llibre de comptes de la Punta. PMP.
 
Camí del Porc, el
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Fonètica: *««ÇD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'una via de comunicació de situació totalment desconeguda. El 
document menciona com a nom anterior [la]? Sort d'en Portes.

1847, «el camí del porc, antes Sort d'en Portes». PcGV.
 
Camí del Vinyet, el
Fonètica: *««ÇD«Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510
Situació: interior

Via de comunicació de nom desaparegut,  situada a  Santanyí. No es  possible 
identificar-la amb tota seguretat amb l'actual Camí des Camp d'en Torrella, que passa 
pes Vinyet.

1450, 23 de novembre, camí del Vinyet. Citat com a confrontant de les tanques de la Sabatera. RRV 
(2000: 75).
 
Camí des Calàpet, es
Fonètica: ««ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 509.5
Situació: interior

Via de comunicació, situada en es Llombards, que va de na Roqueta a sa Marina 
d'en Cama. És nom d'explicació desconeguda. Potser hi eren abundosos els amfibis de 
l’espècie Bufo viridis.
 
Camí des Caló de sa Torre, es
Fonètica: ««ÇD««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 516.5
Situació: interior

Via de  comunicació,  d'uns  2700 m de longitud,  situada a  s'Alqueria Blanca. 
Parteix des Pi de s'Estret i arriba a sa Torre d'en Bossa, després de passar pes Caló de sa 
Torre.
 
Camí des Caló des Macs, es
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Fonètica: ««ÇD««ÇD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Via  de  comunicació  d'uns  900  m  de  longitud,  situada  a  Santanyí,  dins  els 
terrenys dits es Caló des Macs. Va de sa Rota d'en Nova fins a sa Barraca des Patró 
Felip. Modernament l'han allargat fins a la mar per dins el torrent que desemboca al 
caló.
 
Camí des Camp d'en Bosc, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510.5
Situació: interior

Via de comunicació de 900 m de longitud, lleugerament vinclada en angle obtús, 
que va des Camí des Pou en es Camí de Son Rossell.
 
Camí des Camp d'en Bover, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511
Situació: interior

Denominació alternativa, no cartografiada, des Camí de Felanitx, que parteix de 
la vila de Santanyí.
 
Camí des Camp d'en Torrella, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Via de comunicació, d'uns 1250 m de longitud, que va de Santanyí en es Camp 
d'en Torrella. 

1307, 12 de setembre. Se cita el camí que va de Santanyí al camp de A. Torrella. Arxiu BVT, 7.
1404, 21 d'octubre. El camí que va al camp d'En Torrella és un dels confrontants de l'honor de l'església 
de Santanyí. M. Danús (1990: 180).
1411, 8 de desembre. Se cita el «carrer públic que va al camp d'En Torrella». M. Danús (1990: 190).
1450,  23 de novembre.  El  camí del camp d'en Torrella  és un dels confrontants de les tanques de la 
Sabatera. RRV (2000: 75).
1909, 2 de setembre, camino del Camp d'en Torrella. Citat com a confrontant nord d'una finca dita El 
Veló o Derrere S'hort d'en Bonet. PcJA.
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Camí des Camp de s'Ullastre, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«È9R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Carreró sense sortida, flexionat en angle recte, situat a Santanyí, que parteix de la 
carretera de Felanitx,  davant Son Ferreret Vell, i  porta fins al camp del qual pren la 
denominació.
 
Camí des Camp des Deume, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«RÈDE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Pas santanyiner, recte i curt, que des de la carretera de Felanitx penetra dins es 
Camp des Deume, a Son Ferreret.
 
Camí des Camp Forà, es
Fonètica: ««ÇD«ÇÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 512
Situació: interior

Via sense sortida que va des des Camí de sa Caseta per dins es Camp Forà. 
També se'n diu es Carreró des Camp Forà.
 
Camí des Cap des Moro, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515
Situació: interior

Via de comunicació de Santanyí, de 2500 m de longitud que va des Camí de sa 
Bassa Serra fins a s'Amarador, per dins terrenys des Cap des Moro. Cal identificar sota 
el mateix nom el tram que va des Cementeri fins en es Camí de sa Bassa Serra, segons 
mostra el document referit as Fang d'en Magí.

1856, 22 d'agost, «es Fanch d'en Matgí... Linda... con camino llamado del Cap del Moro». PcLl.

Camí des Cocó des Boc, es
Fonètica: ««ÇD«ÇD«RÈB

353



Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camí de sa Cova d'en Cabrer, situat a s'Alqueria 
Blanca, que va de s'Estepar a sa Cova d'en Cabrer.
 
Camí des Coll, es
Fonètica: ««ÇD«È�´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Via santanyinera, que des de Can Garrot va en es Coll de na Puça i arriba fins en 
es Gatovar, a la partió de Felanitx.
 
Camí des Coll, es
Fonètica: ««ÇD«È�´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511.5
Situació: interior

Via santanyinera, paral·lela as Camí des Creuers que des de sa Vinya puja cap en 
es Coll.
 
Camí des Corralets, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Via de comunicació sense sortida, d'uns 1250 m de longitud, situada a s'Alqueria 
Blanca. Va de sa Carretera de Santanyí a Son Costa. També es diu es Camí de Son 
Costa i es Camí de sa Talaia des Càrritx. Parteix del lloc dit es Corralets.
 
Camí des Corrals Nous, es
Fonètica: ««ÇD«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517
Situació: interior
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Variant no cartografiada des Camí Llarg de sa Conca, situat a Calonge, entre es 
Cup i Son Perdut.
 
Camí des Creuers, es
Fonètica: ««ÇD«R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511
Situació: interior

Via recta i costeruda, situada a Santanyí, que va des des Creuers fins en es Coll. 
S'atura a la partió de Felanitx.

Camí des Llebetxí, es
Fonètica: ««ÇD«´´«B«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514
Situació: interior

Via de comunicació d’uns 350 m, situada a s’Alqueria Blanca, dins na Moreions.

Camí des Lledons, es
Fonètica: ««ÇD«´´«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Via llombardera de l'extrem nord-oest des Camp d'en Torrella, que va des Racó 
des Rafal Nou fins a ses Figueretes.

Camí des Mitjà Gran, es
Fonètica: ««ÇD«RZÈÄR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 502.5
Situació: interior

Via salinera rectilínia que des de la carretera de ses Salines a sa Colònia travessa 
es Bartomins i arriba en es Mitjà Gran.
 
Camí des Molí d'en Parra, es
Fonètica: ««ÇD«RÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507.5
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Situació: interior

Via situada en es Llombards, que va des de sa Marineta fins en es Camp de 
s'Aljub i es Camí de ses Salines.
 
Camí des Pals, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant  moderna,  no  cartografiada,  des  Camí  de  na  Gosta,  situat  en  es 
Llombards.  Va  des  Figueral  de  Son  Morlà  a  ses  Barreres  de  s'Argila,  on  queda 
interromput. És nom motivat per una antiga línia telegràfica o telefònica.
 
Camí des Pinar, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Via de comunicació sense sortida, d'uns 450 m de longitud, situada a s'Alqueria 
Blanca, que va des Pinar a Son Tou.
 
Camí des Pont, es
Fonètica: ««ÇD«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507
Situació: interior

Variant  formal,  no  caartografiada,  des  Camí  de  na  Cabrers,  situat  en  es 
Llombards, entre Can Basqueja i na Cabrers. Deu el nom a un pont de la via fèrria.
 
Camí des Pou, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510
Situació: interior

Nom de la via que va de Santanyí en es Pou i del terreny de conreu adjacent, 
parcialmet  poblat d'arbres i  situat entre es Vinyet i  es Camp d'en Bosc. És un espai 
rectangular, d'uns 500 m de llargària, o potser més, per 250 m d'amplària. El referent del 
topònim és la captació d'aigua d'ús públic anomenada es Pou.
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La documentació de vegades es refereix al camí i de vegades a les finques del 
mateix nom.

1274. Se cita el camí que va al pou. APF (1974: 30).
1299. Se cita el camí que va de l'església al pou. APF (1974: 37).
1302, 26-27 de febrer. Entre els confrontants d'una vinya, se cita el camí públic que mena al pou. Arxiu 
BVT, 84.
1303, 10 d'octubre. Se cita el camí que va al pou. Arxiu BVT, 90.
1307, 12 de setembre. Se cita el camí que va de Santanyí al pou. Arxiu BVT, 7.
1308. Es diu que l'alqueria anomenada sa Cova, o també Grona, confronta amb el camí que va al pou. 
RRV (1973b: 8); RRV (2000: 30).
1313, agost. S'anomena el camí que va al pou. RRV (2000: 32).
1345, 15 de març. El camí del pou és un dels confrontants de la finca Na Comes. Arxiu BVT, 112.
1346, 1 de juliol, camí del pou. Arxiu BVT, 113a.
1352, 22 d'agost. En una venda de dues peces de terra de Francesc Boent, es diu que una confronta amb 
«via que itur ad puteum». Arxiu BVT, 119.
1578. «Guillerm contestí, una pessa de terra affrontant en lo camí de anar al pou de la alcaria roige». 
Stims, vol II.
1695, al Camí del Pou. ARM, D-1281.
1727, el Pou. APS.
1737, Camí del Pou. APS.
1771, el Camí del Pou. APS.
1815, el Camí del Pou. PcCl.
1818, al camí del Pou. Apeo de Garay (Santanyí).
1868, «... el Camí del Pou, denominada se Era». PcM.
1878, 28 de maig, el Camino del Pou. PcJA.
1885, camí del Pou. PcP.
1887, Camí del Pou, o del Llombars. Testament de Jaume Escales. APS.
1906, Es Camí des Pou. PcM.

Camí des Pou del Rei, es
Fonètica: ««ÇD«ÈDÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Via de comunicació, situada a s'Alqueria Blanca. Va del poble fins en es Pou del 
Rei, a uns 700 m de distància. Després s'entreforca i una branca pren cap a Consolació i 
l'altra cap a ses Esparegueres.

1274. En una transacció de cases de l'Alqueria Blanca, s'esmenta com a confrontant, juntament amb les 
cases del senyor Rei, el camí que va al pou. APF (1974: 30); RRV (2000: 21).
1299. S'esmenta el camí que va al pou. RRV (1973b: 6).
1405, 12 de setembre. En una venda de terres de s'Alqueria Blanca, se cita com a confrontant el camí que 
«va al pou dit del rei». M. Danús (1990: 182).
1513, 23 de setembre. En una donació de terra, se cita el camí que va al Pou del Rei. RRV (2000: 93).
1536, 4 d'octubre. En una donació de terres, se cita el «camí que va al pou del Rei». RRV (2000: 121).

Camí des Pouàs, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508.5

357



Situació: interior

Via situada en es Llombards, que va des de sa Bassoleta fins en es Camí de na 
Gosta.

Camí des Puig Gros, es
Fonètica: ««ÇD«ÈÄR�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Via de comunicació, situada a Santanyí, baix des Puig Gros. Va des Cantó d'en 
Meler a sa Rota des Donat.
 
Camí des Puput, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Via de  comunicació  sense  sortida,  situada  a  Santanyí.  Va des  Camí  de  Son 
Rossell a les finques de na Guerxa, passant entre es Puput i Son Rossell.
 
Camí des Rafal, es
Fonètica: ««ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508
Situació: interior

Tram curt de passatge que va des Camí de ses Salines, fins a la finca des Rafal 
des Porcs.
 
Camí des Sòl d'Avall, es
Fonètica: ««ÇD«Ç�«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Carreró des Sòl d'Avall, situat a Santanyí,  dins Son 
Garrot.
 
Camí des Tancat Vell, es
Fonètica: ««ÇD««È
Terme: ses Salines
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Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506
Situació: interior

Via situada a Cas Perets. Des de prop de Cas Orells arriba, ja envaïda per la 
vegetació, fins a la partió de Campos. Conten que és el camí més antic de la zona, usat 
antigament  per  anar a  missa a Sant  Blai  de Campos.  Diuen que el  va fer  tancar  el 
propietari de Son Toni Amer.
 
Camí des Títol, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 508.5
Situació: interior

Passatge situat en es Llombards, dins es Marge d'en Cama, que va des Camí de 
sa Punta fins en es Camí de na Gosta. També se'n diu es Camí de na Pere.

Hom diu que, quan algú volia estudiar de capellà, la família havia de demostrar 
que tenia béns suficients per poder pagar la carrera. Tal vegada algunes finques d'aquest 
podrien haver estat el dot del capellà Agustí de Can Cama. Sembla que es devia donar 
un
document acreditatiu, el nom del qual, si és que va ser així, podria haver restat en el 
camí. Però, el fet que es Títol sigui una variant del nom des Marge d'en Cama obliga a la 
prudència de no acceptar les coses ulls clucs, ja que si fos cert (i ho podria ser) allò que 
es conta des Marge d'en Cama, el nom podria referir-se al títol de propietat d'unes terres 
guanyades amb una nit força alegre (vegeu es Marge d'en Cama).
 
Camí des Torrers, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517
Situació: interior

Antiga via de comunicació avui parcialment en desús, de recorregut imprecís, 
situada a s'Alqueria Blanca, vers la zona de Portopetro i Mondragó. La desconeixença 
del seu traçat l'ha abocada a la llegenda, ja que segons els informants era utilitzada pels 
torrers de Portopetro per anar a missa a Sant Blai de Campos (!), quan és evident que en 
el segle XVII no hi havia tal necessitat. Diuen que anava de sa Torre d'en Bossa fins a 
s'Aljub d'en Parra i voltava cap a na Martina, per anar cap a sa Font Redona i d'aquí cap 
a ses Coves dels Reis. Anava cap en es Camí de Sant Blai que travessa es Camp d'en 
Torrella, però no se sap per on hi arribava. Dóna nom a algunes finques de na Martina, 
situades prop de s'Aljub d'en Parra.

1818, Camí de los Torrers. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Camí des Torrers, es
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Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: interior

Via  de  comunicació  curiablanquera,  que  des  de  sa  Torre  d'en  Bossa,  de 
Portopetro, anava en direcció as Caló d'en Garrot, sense que coneguem el seu traçat ni el 
lloc on es dirigia després. Se'n veu un tros ben conservat entre es Caló des Borgit i es 
Caló d'en Garrot o ses Fonts de n'Alis. Hi ha un altre camí amb el mateix nom, però un 
informant assegura que «aquest és el vertader».
 
Camí des Turó d'en Mel, es
Fonètica: ««ÇD«ÇRD«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Via de comunicació, d'uns 1700 m de longitud, situada a s'Alqueria Blanca, dins 
els establits des Pujol. És un camí en angle recte que parteix de sa Travessia des Pujol, 
vora Can Pere Domingo, volta rere es Turó d'en Mel i surt a sa Conca, vora es Turó d'en 
Puput. 
 
Camí des Velar, es
Fonètica: ««ÇD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Via de comunicació sense eixida, situada vora el casc urbà de Santanyí. Va del 
final des Carrer des Velar fins a na Brodat. El nom antic possiblement era el Camí de na 
Brotada (vegeu l’entrada corresponent).
 
Camí Estret, es
Fonètica: ««ÇÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Via de comunicació, d'uns 600 m de llargària, situada a s'Alqueria Blanca, vora 
ses Teuleres, que va de Can Frare a Cas Sutro. També es coneix sota el nom des Camí 
de ses Llenties.
 
Camí Llarg de sa Conca, es
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Fonètica: ««Ç´RD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517
Situació: interior

Via de comunicació, d'uns 2500 m de longitud, situada a Calonge. Va des del 
lloc dit es Cup fins a les Cases de Son Perdut. Se li aplica l'adjectiu llarg, pel seu tram 
inicial, totalment rectilini, de poc més de 900 m de llargària. També es coneix sota els 
noms des Camí des Corrals Nous i es Camí de Cas Teixidor.
 
Camí Nou, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Nom, avui ja un poc oblidat, del camí que va de Santanyí a Cala Figuera. Es diu 
es Camí Nou bàsicament als inicis, des de sa Creu des Cementeri fins devers es Molí 
d'en Portell. Molt especialment es viu aquest topònim per designar algunes finques i 
cases entre es Molí d'en Felanitxer, es Molí d'en Perico i es Molí d'en Portell. Fins i tot 
havia viscut gent aquí coneguda amb el malnom des Camí Nou.

El topònim  fa referènica a una via de nova planta que, per anar a Cala Figuera, 
es va construir a principis del segle XIV o a finals del XIII. També es coneix amb el 
nom des Camí de sa Cala.

1306, 3 de desembre. Es parla d'un farraginal que confronta amb el camí nou que parteix de la pobla, per 
davant l'alberg del rector, i va a Calafiguera. RRV (2000: 30); RRV (1973b: 7). Vegeu també: BVT, art. 
Es Port de Santanyí, del CTM, p. 1165.
 
Camí Reial, es
Fonètica: ««ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Via de traçat  tortuós,  situada en es Llombards, que va de na Taconera a ses 
Vencs des Camp d'en Torrella. 

Hom diu que la denominació ve del fet que era un camí particular que va passar 
a ser de titularitat pública.
 
Camí Reial, el
Fonètica: *««ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
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Longitud: ?
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, des Camí d'en Reial, situat a s'Alqueria Blanca, vora es 
Camí de sa Cova d'en Cabrer. Segurament hi va haver una altra variant amb la -n final 
del llatí vulgar CAMMINU conservada (vegeu es Camí d'en Reial).

1818, al Camí Real. Apeo de Garay (Santanyí).

Camí Vell, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camí de ses Donardes, situat a Calonge, entre sa 
Conca i es Corrals Nous.

Camí Vell de Cala Llombards, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«´È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tram de via de comunicació, avui de poc trànsit, situada a Santanyí,  dins els 
terrenys dits es Caló des Macs. Té uns 480 m i va des Cantó d'en Pereta a sa Pleta d'en 
Boguet.  Quan es posà en comunicació es Camí des Caló des Macs amb el de Cala 
Llombars, aquest tram va perdre utilitat.
 
Camí Vell de Consolació, es
Fonètica: ««ÇD«�««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camí de sa Porfessó, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre ses Coves de sa Grava i sa Costa de Son Sanç.
 
Caminoi de sa Ronda, es
Fonètica: ««Ç�D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519
Situació: interior
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Sender  de  vigilància,  avui  desaparegut,  situat  a  Calonge,  assenyalat sobre  el 
mapa vora es Llot de Cala Llonga. Era usat pels carrabiners i anava des de Portopetro 
fins en es Ras de Ca n'Esteve, dins el terme de Felanitx. Pasava pels sementers de sa 
Punta  i  dins  es  Llot  travessava  per  damunt  ses  Passadores  (vegeu  l’entrada 
corresponent).
 
Caminoi de sa Vinya Vella, es
Fonètica: ««Ç�D««Çø«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Tirany situat a s'Alqueria Blanca, d'uns 700 m de recorregut, que permet anar en 
línia recta des Molí d'en Parra, situat dins la població, a sa Font de Ca na Molla, vora sa 
Canova, passant per dins sa Vinya Vella.

Camp d'Amunt, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat prop de Consolació, 
entre sa Comuna, Can Cordella, sa Vela, es Pou, etc. Era de Son Rossinyol i és potser 
l'únic exemple de la zona estudiada en el qual la paraula camp ha perdut el sentit llatí de 
'terra plana'. Té uns 700 m de llargària, per uns 300 m d'amplària màxima. Està dividit 
en més de vint tanques. Una divisió longitudinal separa aquestes finques en dos grups. 
Algunes  conserven  minúscules  pletes.  Les  divisions  motiven  la  variant  rara  i 
pluralitzada des Camps d'Amunts.

Camp d'Amunt de Baix, es
Fonètica: «Ç«Ç«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb  arbres,  que  forma  la  meitat  nord-oriental  des  Camp 
d'Amunt,  situat  prop  de  Consolació.  Està  dividit  en  vuit  tanques.  És  interessant 
observar,  en  aquesta  entrada i  en  la  següent,  l'oposició  topogràfica  creada  pels  dos 
adverbis.
 
Camp d'Amunt de Dalt, es
Fonètica: «Ç«Ç«D«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
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Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  que forma la meitat  sud-occidental  des Camp 
d'Amunt, situat prop de Consolació. Està dividit en quinze tanques.
 
Camp d'Aviació, es
Fonètica: «Ç««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 505.5
Situació: interior

Variant no cartografiada, molt minoritària, del topònim es Camp Simó, situat a 
ses Salines, dins es Rafal Genars, entre na Faró Nova i ses Femades. 

Durant la Guerra Civil, els italians feren un camp d'aterratge d'avions en aquest 
indret. Circa 1940 hi havia l'edifici del quarter vora es Clot de ses Mates.
 
Camp d'en Bonet, el
Fonètica: *Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny de conreu de Santanyí, de nom desaparegut i localització desconeguda, 
situat vora el camí de s'Alqueria Blanca.

1440, 4 de gener. Lo camp d'En Bonet. A. Pons (1959)
 
Camp d'en Bosc, es
Fonètica: «Ç«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat entre es Camí des Pou i 
ses Tasques. Té unes mesures aproximades de 500 m per 400 m i està dividit en una 
vintena de tanques, algunes de les quals són llargues i estretes. La documentació mostra 
que era de pertinences de Son Rossell. 

CTM, p. 206; MGM, 43-1d.

1774, 10 d'octubre, «Son Rossell..., in districtu nuncupato el Camp d'en Bosch». PcLl.
1776,  18  de  setembre,  «in districtu  nuncupato  el  Camp d'en  Bosch,  ex  pertinentiis  Possesionis  son 
Rossell». PcLl.
1777, 20 de gener, «in districtum nuncupato el Camp d'en Bosch, ex pertinentiis Possesionis olim vocata 
Son Rossell». PcLl.
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1779, 20 de novembre, «Son Rossell..., in districtu vocato el camp d'en Bosch». PcLl.
1781, 29 de novembre, el Camp d'en Bosch. PcLl.
1890, 28 d'abril, el Camp d'en Bosch. PcLl. 

Camp d'en Bover, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu situat a Santanyí, entre els establits de Son Danús i la Costa i 
entre Can Nin i el casc urbà de Santanyí. Té uns 1500 m de llargària, per uns 700 m 
d'amplària mitjana. És un dels llocs de producció agrària més bons de la vila, per la qual 
cosa  no  és  estrany que  estigui  molt  parcel·lat,  tot  i  que  les  divisions  no  s'hi  solen 
materialitzar en parets. Hi ha abundositat de figueres i ametlers, però també s'hi poden 
veure partides senceres sense un sol arbre. El sòl hi és profund, ja que les aportacions 
torrencials provinents des Puig Gros a través des Torrent de na Massotí es dilaten per 
dins aquestes terres cercant la meta final des Camp d'en Torrella.

CTM, p. 206; MGM, 43-1a.

1242, 23 de març. Nicolau Bonet estableix a Ramon Bover i a Berenguer de Gomar, el seu gendre, un 
honor a l'alqueria Santanyí. APF (1974: 32).
1242,  17 d'abril.  Nicolau Bonet estableix a Ramon Bover i sa muller cinc jovades de terra a la seva 
alqueria Santanyí. APF (1974: 32).
1259. Entre els confrontants de l'alqueria Domenge, se cita l'honor dels fills de Ramon Bover. APF (1974: 
18).
1271, 20 d'agost. Unes cases que Bernat Ferrer i sa Muller Ermessèn venen a Bernat Sard «in villeta de 
Sancto Anino» confronten amb un camp de farratge d'en Bover. APF (1974: 34).
1285, 9 de febrer. Un tros de terra de l'alqueria Poca confronta amb les terres d'en Bover. APF (1974: 19).
1299, 18 de febrer. Vidal Bover estableix a Romeu Albert un honor situat a l'alqueria Santanyí. Confronta 
amb l'alqueria Poca, honor de l'alqueria Benilassar, honor de Pere Mercader, honor de l'alqueria Santanyí. 
RRV (2000: 25).
1313, setembre. Bernat Mata i sa mullar Jordana venen al seu germà Romeu Mata deu quarterades de 
terra confrontants amb l'alqueria Poca, les quals fan censals a Arnau Bover. RRV (2000: 32).
1345, 15 de març. La possessió de Jaume Bover confronta amb el camp anomenat Olivó. Arxiu BVT, 
112. 
1400, 5 d'octubre. Martí Dureta ven a Pere Vicens una sort de terra en el camp d'En Bover. Entre els 
confrontants se cita el camí públic que va a l'alqueria Poca. M. Danús (1990: 166).
1404, 10 d'agost. Es ven forment censal per una sort de terra situada en el camp d'En Bover. M. Danús 
(1990: 179).
1531, 6 de desembre. Entre els confrontants de l'alqueria Poca, se cita el camí d'en Bover. RRV (2000: 
120).
1593, 22 de setembre. Blai Vidal planta mitja quarterada de vinya al camp d'en Bover, acollint-se a la 
franquicia de no pagar delmes que allibera els qui sembren vinya nova. RRV (2000: 143).
1641, el Camp d'en Bouer. PcB.
1656, 9 de maig, al camp de Son Bover. PcJA.
1709, camp d'en Bover. PcGV.
1711, maig. En l'inventari de béns segrestats al ciutadà Antoni Colomar, se citen dues quarterades al camp 
d'en Bover. RRV (2000: 160).
1771, el Camp d'en Bover. APS.
1797, al Camp d'en Bover. PcR.
1815, «... mitge quartarada de terra, en lo lloch dit el Camp d'en Bover, dita ne piji». PcCl.
1817, el Camp d'en Bover. PcGV.
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1818, C[amp] d['en] Bover / Ca[mp] d'en Bover / Campo Bover. Apeo de Garay (Santanyí).
1819, el Camp d'en Bover. PcGV.
1831, el camp d'en Bover. PcLl. 
1848, el Camp d'en Bover. PcT.
1852, 26 de març, al campo d'en Bover. PcJA.
1861, El Campo d'en bover. PcMM.
1868, El Camp d'en bover. PcMM..
1875, 28 de maig, «... distrito del Camp d'en Bover o Tanqueta». PcJA.
1879, Camp de Boue. PSS.
1882, 27 de desembre, Camp d'en Bover. PcJA.
1885, Camp d'en Bover. PcP.
1909, 2 de setembre, Camp d'en Bover. PcJA.
1912, 21 de març, El Camp d'en Bover o de la Figuera. PcJA.
1918, Es Camp d'En Bover. PcMM.

Camp d'en Bover Gran, el
Fonètica: *«Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'una  part  no  localitzada  des  Camp  d'en  Bover,  situat  a 
Santanyí, entre el casc urbà i Can Nin. Nom oposat al des Camp d'en Bover Petit.

1878, 14 de setembre, el Camp d'en Bover Gran. PcJA.
 
Camp d'en Bover Petit, es
Fonètica: *«Ç«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'una  part  no  localitzada  des  Camp  d'en  Bover,  situat  a 
Santanyí, entre el casc urbà i Can Nin. Nom oposat al des Camp d'en Bover Gran.

1878, 2 de setembre, el Camp d'en Bover petit. PcJA.
1905, 14 de juny, Es Camp d'en Bover Petit. PcJA.
 
Camp d'en Gítger, es
Fonètica: «Ç«ÈZZ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 503
Situació: interior

Lloc de ses Salines, situat a sa Vall, entre na Fonda i es Pi des Corb Gran. És un 
espai de forma irregular, amb unes dimensions màximes d'uns 650 m per uns 550 m, 
dividit en molts horts amb cases i creuat per nombrosos camins. El nivell de l'aigua és 
prop de la superfície i un temps hi havia una sínia.
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L'antropònim Gítger segurament té l'origen en la forma catalanomedieval d'una 
ciutat de la costa algeriana situada a l'est de Bugia, grafiada amb el nom de Jijel en els 
mapes catalans actuals i amb el nom àrab de Djidjelli en els mapes francesos colonials. 
Correspon a una ciutat romana anomenada Igilgili. Apareix amb el nom -mal accentuat, 
i tal vegada mal transcrit- de  Ciger a l'edició de la MOLC de la  Crònica de Ramon 
Muntaner  (p.  87).  Per  contra,  els  portolans dels  segles  XVI i  XVII de Russus,  dels 
Olives,  Prunes,  Oliva  i  Cavallini  transcriuen  giger,  Gigar o  girgir.  J.  Miralles  i 
Monserrat  documenta en el  segle XIV un Jacme  Giges (1997: 427) i un Pere  Giges 
(1997: 532). És possible que el topònim pollencí de Benitiger, avui Son Marc i abans 
Benigiger (R. Juan, 2002: 19), que possiblement cal accentuar Benigíger, contengui el 
mateix  antropònim.  Segons  la  GECat.  el  rei  Sanç  de  Mallorca  autoritzà  el  1312 la 
creació d'un consolat en aquella ciutat. Era un dels indrets de Barbaria que tenia sovint 
contactes  comercials  amb Mallorca  (VMaRV,  2006:  293).  Antigament  la  pronúncia 
devia ser fricativa, per esdevenir més tard africada. Així ÈZZ« > ÈZZ«, com ÈZ« > 
ÈZ«.
 
Camp d'en Miquel, el
Fonètica: *«Ç«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un indret de localització desconeguda. No sembla que pugui 
ser el mateix lloc que es Camp de Mestre Miquel. 

1818, Camp d'en Miquel. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Camp d'en Mostafà, el
Fonètica: *Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508
Situació: interior

Nom antic d'un terreny de conreu situat en es Llombards, dins l'antic Son Berard, 
entre es Camí  des Rafal  i  sa Vinya de ses  Ànimes.  El  topònim sobreviu  com a na 
Mostafana.

1514, «lo camp de la Punta o d'en Mostafà». R. Rosselló (1992).
 
Camp d'en Reiet, el
Fonètica: *«Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom desaparegut d'un conradís no localitzat. Era d'un Guillem Vidal Llaneras.

1818, al Camp d'en Reyet / campo del Camp d'en Reyet. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Camp d'en Rotlo, es
Fonètica: «Ç«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, entre es 
Deume, es Rafalet, Son Fango, es Campàs i ses Tasques. Està dividit en devers una 
vintena de tanques, en general llargues i estretes. Rotlo no existeix com a malnom actual 
a Santanyí. Tenguem present que el primer document no mostra article personal. 

CTM..., p. 207; MGM, Camp d'En Rol·lo, 43-2d.

1695, el Camp del Rol·lo. Era de Pere Ferrer. ARM, D-1281.
1818, al Camp Rol·lo. Apeo de Garay (Santanyí).
1865, El Camp d'en Rotlo PcM.
1930, Es Camp d'en Rotlo. PcM.
 
Camp d'en Sitjar, el
Fonètica: *«Ç«ÈZ
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny saliner de situació desconeguda, potser de Son 
Baró. Hi arribava un camí que partia des Rafal Genars. 

1746, el camp d'en Sitjar. RRV (2000: 166).

Camp d'en Torrella, es
Fonètica: «Ç«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508.5
Situació: interior

Extensió de terra plana, situada a Santanyí, entre la vila i es Llombards. És una 
depressió de forma irregular, d'uns 1500 m per uns 1200 m, delimitada per la corba de 
nivell dels 50 m i amb el centre a uns 47 m sobre el nivell de la mar. Els pagesos antics 
n'avaluaven  l'extensió  en  200  quarterades.  Està  drenada  per  una  síquia  (sa  Síquia), 
antigament ramificada, que condueix l'aigua a dos avencs (ses Vencs) situats a la part de 
l'oest. El major té uns 14 m de profunditat i en part és artificial. Quan les pluges són 
intenses poden obstruir-se i fer que aquest poliè, que és el més gran de l'illa, s'ompli fins 
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que l'aigua troba sortida, a través des Camp d'en Bosc, cap a la conca de Cala Santanyí. 
Hi  havia gent  vella  que contava que havia  estat  un  ullastrar  i  que  hi  restava  aigua 
embassada durant tot l'any. De fet, tres mesos després de la inundació del 4 d'octubre de 
1958 encara hi romania aigua (Anònim: 1958). Moltes bigues gruixades d'edificis locals 
(Consolació, per exemple) tenen fama de procedir de l'antiga vegetació arbòria d'aquest 
indret. En època talaiòtica i romana es devia conrear, si no tot, almenys parcialment, tal 
com ho indiquen els nombrosos molins de vaivé i de rotació apareguts en els poblats 
talaiòtics que l'envolten. La vocació cerealística de la conca ve encara refermada per la 
troballa, vers 1911, d'una estatueta romana representant la deesa Ceres. V. M. Rosselló 
Verger (1974: 151-152) hi ha assenyalat la presència de vestigis d'una centuriatio que 
s'estendria fins a Son Danús. Els principals eixos de la divisió romana serien es Camí de 
Sant Blai i part de sa Síquia, que es creuen perpendicularment a una placeta curosament 
empedrada, en la qual hi ha un pontet amb un arc de mig punt de pedra de Santanyí, ara 
cobert de pedruscada i grava.

A. Mut Calafell i G. Rosselló Bordoy (1993: 149), a La Remenbrança... (abans 
1255),  ens fan conèixer  un nom àrab que podria  correspondre a aquest  lloc,  ja que 
Alfaden Alquibir es tradueix per 'el camp gran'. El 1255 ja era dels Torrelles, tot i que no 
sabem si encara conservava el nom àrab, però entre el 1311 i el 1364 es va dir el Camp 
de la  Llebre o  el  Camp de les  Llebres  i  ben aviat,  i  definitivament,  es  Camp d'en 
Torrella, a partir de 1376. El topònim transmet el nom, doncs, del possessor català de 
1255,  Guillem  Torrella.  Sembla  que  cal  identificar-lo  amb  un  dels  cavallers  que 
participaren a la conquista de Mallorca l'any 1229, cosí de Bernat de Santa Eugènia i de 
Guillem  de  Montgrí,  traspassat  el  1267  i  soterrat  a  l'església  ciutadana  de  Santa 
Margalida.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 207; MGM, 42-11c.

1255. El rafal de Guillem Torrella és un dels confrontants de l'alqueria Beniamar [es tracta d'un error en 
comptes de Mandalmar, origen des Llombards]. RRV (2000: 19).
1259. El camp de Guillem Torrella és confrontant de l'alqueria Mandalmar. RRV (2000: 19).
1284, març. Pere Ferrandis, fill de Ferrando Ivanyes i hereu seu, ven a Guillem de Torrella tot el delme i 
tasca del Camp de les Llebres. APF (1974: 17).
1295, 27 de juliol. El Camp de les Llebres és un dels confrontants de l'alqueria Mesquida de Salines. APF 
(1974: 22).
1298, 5 de maig. El Camp de les Llebres, dels hereus de Guillem de Torrella, és un dels confrontants de 
l'alqueria Mesquida de Salines. APF (1974: 22).
1298, 29 d'agost. El camp de les Llebres és un dels confrontants de l'alqueria Rotja. APF (1974: 24).
1301.  Es  documenta  com a  confrontant  de  Mandalmarr  el  Camp  d'A.  de  Turricella,  fill  de  G.  de 
Turricella. BVT, art. Es Llombards, del CTM, p. 736.
1308.  Un dels confrontants de l'alqueria  sa  Cova,  o  sa  Torre,  és el  camp d'Arnau de Torrella.  RRV 
(1973b: 8); RRV (2000: 30).
1311, agost. Pere Morey i muller Guillema venen a Bernat Bramona la meitat de la quarta part del Camp 
de la Llebra, tengut en nom d'Arnau de Torrelles. RRV (2000: 32).
1311, agost. El camp de la Llebra és un dels confrontants de l'alqueria Rotja. RRV (2000: 31).
1312, 5 de febrer, Campum de les Llebres. M. Gual de Torrella (1973: 57).
1313, setembre. El camp de les Llebres és un dels confrontants de l'alqueria Rotja. RRV (2000: 33).
1314, febrer. Arnau Nét estableix a Jaume Vicens la vuitena part del Camp de les Llebres. RRV (2000: 
33).
1318, setembre. Berenguer Danús ven a Guillema, viuda de Mir de Palau, sis quarteres de blat censals 
sobre l'alqueria  Binilassar,  anomenada les  Coves, confrontant  amb el  rafal de la  Palla  i  camp de les 
Llebres. RRV (2000: 33).
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1322,  novembre.  Arnau  Nét  estableix  a  Francesc  Bonet  la  vuitena  part  del  camp  de  les  Llebres, 
confrontant amb la síquia comuna que discorre per l'Avenc, parets i garrigues comunes. RRV (2000: 35).
1324-1353. Bernat Gras, o Gros, ven a Pere Pinosi la octava part del camp de les lebres, a cens d'Arnau 
Nét. L'atravessa una síquia. Confronta amb hereus d'Andreu Sabater a l'Alq. Rubea... Arxiu BVT, 16.
1324, 22 d'agost. Bernat Barber ven a Berenguer Vicens dues peces de terra al camp de les lebres. Entre 
els confrontants, se citen «les garrigues comunes dels homos de la vila» i honors de Alqueria Rotja. Arxiu 
BVT, 68.
1324-1353, 27 d'agost. El camp de les lebres confronta amb La Sort del Vilar. Arxiu BVT, 69.
1342, 14 de maig. Entre els confrontants de l'alqueria dels Lombarts, se cita el campu de leporibus. Arxiu 
BVT, 5.
1342, 12 de novembre. El camp de les lebres és un dels confrontants de Benilasar. Arxiu BVT, 113.
1349.  El  camp de les Llebres és confrontant  de l'alqueria Mandalmar, ara  dita  dels Llombarts.  RRV 
(2000: 44).
1364, 12 d'abril. Queixes del ciutadà Arnau Nét contra els terratinents del Camp de les Llebres, perquè no 
conren les terres. RRV (2000: 50).
1376, 1 d'agost. S'ha fel el barat d'una alqueria anomenada Llombarts amb una peça de terra situada al 
camp d'en Torrella. RRV (2000: 53).
1385,  5  d'ocubre.  Mateu Danús i  alguns terratinents de Binilassar  volen fer partió  de terres amb els 
terratinents del Camp d'en Torrella. RRV (2000: 55).
1395-1405. El rector de Santanyí té l'alou i delme de vint quarterades de terra llauradora i vinya «pres» el 
camp d'en Torrella,  confrontants amb terres de l'alqueria de Nicolau Bonet, alqueria Rotja,  etc.  RRV 
(2000: 61).
Segle XV. És un dels confrontants des Llombards. BVT, art. Es Llombards, del CTM, p. 736.
1400, 2 de febrer. Bernat Vicens ven a Llorenç Cincclaus un tros de terra situat al camp d'En Torrella. 
Confronta amb el mastanyer que fou d'Alegret. M. Danús (1990: 165).
1400,  10 d'octubre. Pere  Vicens estableix una sort  de terra  a Martí  Dureta,  situada en el  camp d'En 
Torrella. Confronta amb el mastanyer de Bartomeu Bonet.  M. Danús (1990: 166).
1403, maig-agost. Se cita el Camp d'en Torrella, de la porció de Nunó Sanç. RRV (2000: 64).
1403, 3 de desembre. Es ven una sort de terra en el camp vulgarment dit Torrella. M. Danús  (1990: 176).
1404, «lo camp appelat d’en Torroella». APF (1974b: 12-14).
1411,  24  d'agost.  Es  ven  una  sort  de  terra  «en el  camp  vulgarment  dit  d'En  Torrella».  Entre  els 
confrontants se cita la «tanca de Pasqual Ferrà dita lo mastanyer».  M. Danús (1990: 189 9.
1427, 15 de novembre, «lo camp apellat d'En Torrella». M. Danús  (1990: 121).
1440. Entre els confrontants de els Lombarts, se cita el Camp d'en Torrella. Arxiu BVT, 267.
1450,  23 de novembre.  El  camí del camp d'en Torrella  és un dels confrontants de les tanques de la 
Sabatera. RRV (2000: 75).
1492, 13 de desembre. Miquel Vilardell ven a Joan Danús una sort de terra, garriga i pleta que confronta 
amb diverses vinyes, el camí de Binilassar i la síquia major del camp d'en Torrella. RRV (2000: 86).
1578, S'estima una peça de terra «en lo Camp d'en torrella» als hereus de Miquel Mut. Stims, f. 82 v.
1585, 19 de febrer. Gabriel Salom i el seu fill Bartomeu lloguen a Bartomeu Garcia i Llorenç Amer la 
possessió del Camp d'en Torrella, sots condició de conrar la vinya i no tallar ullastres. RRV (2000: 138).
1641, el Camp d'en torrella. PcB.
1685, 23 de març. La cavalleria del Camp d'en Torrella, de Salvador Sureda de Sant Martí, de l'Hàbit 
d'Alcàntara, s'estima en 2000 lliures. RRV (2000: 158).
1746. El rafal Genàs té cinc quarterades i dos quartons en el Camp d'en Torrella. RRV (2000: 166).
1747, 28 de desembre, el Camp d'en torrella. PMP.
1784, «al camp dit d'en Torrella». Confronta «ab pasatje dit de las Planas». PcR.
1788, 12 de novembre, el camp d'en torrella. PcLl. 
1815. «... el viñet, en el Camp d'en Torrella». PcCl.
1818, Campo Torrella. Apeo de Garay (Santanyí).
1819, el Camp d'en Torrella. PcGV.
1844, el Camp d'en Torrella. PcT.
1849, del Campo d'en Torrella. PcP.
1850, 16 de març. El Camp d'en Torrella. PcJA.
1871, el Camp d'en Torrella. PcT.
1878, 28 de maig, el Camp d'en Torrella. PcJA.
1878, 28 de maig, «el Camp d'en Torrella del Capallà Agustí». PcJA.
1878, 28 de maig, «... en dicho distrito del Camp d'en Torrella, llamada el Clotal». PcJA.
1878, 28 de maig, «... distrito del Camp d'en Torrella o el Figueral». PcJA.
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1878, 28 de maig, «Cinco cuartones de tierra en el consabido distrito del Camp d'en Torrella llamados 
d'en Rutlan». PcJA.
1878, 28 de maig, «Una cuarterada de tierra en el sobredicho distrito del Camp d'en Torrella llamada d'en 
Capità». PcJA.
1886, El Camp d'en Torrella. PcMM.
1896, la Veñy del Camp d'en Torrella. PMV.

Camp d'en Veça, es
Fonètica: «Ç«MÈE«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, poblat d'arbres en dos terços de la seva superfície, 
situat a Cas Perets, entre Lo de sa Madona Lluca i es Mitjà d'en Xixili.
 
Camp d'en Ventura, es
Fonètica: «Ç«M«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, entre el nucli 
urbà, sa Talaia i sa Vinyota. L'extrem del sud està urbanitzat. Té uns 500 m de llargària, 
per quasi 300 m d'amplària màxima.

A una exposició d'antiguitats  feta a Calonge en certa ocasió, vaig llegir a un 
document de 1795: «Son Vallbona, antes Calonge, Son Orell y Camp d'en Ventura».
 
Camp d'en Vicenç, es
Fonètica: «Ç«MÈE
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 504
Situació: interior

Terreny saliner de conreu sense arbres, de forma irregular, situat a sa Vall, entre 
es Camp des Paller i na Burgues. Té unes mesures mitjanes d'uns 850 m per uns 750 m. 
Aquest camp i els dos camps veïns citats formen un conjunt de terres de cultiu que tal 
vegada és el que va motivar el nom de sa Vall,  ja que es troben delimitats  per dos 
costats  per terrenys més alts,  cosa que obligà en el  passat  a construir una síquia de 
drenatge que neix dins sa Vinya, travessa es Camp d'en Vicenç i desemboca a s'Estany 
de ses Gambes. No se sap a qui correspon el prenom que determina el topònim.

CTM, Es Camp d'En Vicent; MGM, íd., sense article, 42-7i.

Camp d'en Vidal, es
Fonètica: «Ç«MÈD
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular d'uns 1750 m de llargària màxima, per uns 750 m 
d'amplària màxima,  situat dins les antigues pertinences de Son Danús Vell,  entre sa 
Cova Bruna, ses Talaies d'en Mosson, es Camí de Ciutat,  es Camp d'en Torrella, es 
Camp Redó, na Brodat,  etc.  Està molt  parcel·lat  i  en general  format per tanques de 
conreu  amb  arbres,  però  no  hi  falten  algunes  pletes.  Moltes  parcel·les  es  coneixen 
simplement amb el nom de Son Danús i fins i tot es possible que en formàs part tot el 
bloc de finques del sud-est que amb el nom de la possessió arriba fins en es Velar. Està 
solcat per camins perpendiculars al camí de Ciutat. En aquesta xarxa viària i en la trama 
regular de les parcel·lacions,  V. M. Rosselló Verger ha vist les restes d'una centuriació 
romana que troba continuïtat en es Camp d'en Torrella. He de dir al respecte, que un 
dels informants havia conegut aquest camp sense els camins ni les parcel·les. Per contra, 
els eixos perpendiculars que tallen es Camp d'en Torrella són molt antics i tenen més 
elements "sospitosos" per poder-los atribuir als romans.

CTM, p. 207; MGM, 42-12b.

1275. Guillem Vidal ven a Miquel Gual la meitat de tot quan té a Binilassar. «Santanyí», 172.
1404, 22 d'octubre. Una peça de terra de Mateu Vidal, que abans fou de Bartomeu Albert, confronta amb 
lo Vilar [es Velar]. M. Danús (1990: 180-181).
1450, 23 de novembre. Vicenç, Bartomeu i Francesc Albert, germans, estableixen a Pere Albert el camp 
d'en Vidal,  confrontant  amb camí de Ciutat...,  i  la possessió  d'Andrevet Bramona dita el  Vilar.  RRV 
(2000: 75).
1511. Era de Pere Bonet i passa a Joan Denús. VMaRV (1964: 261).
1907, 9 de juny, Camp d'en Vidal del Predio So Danús. PcnG. 
1915, 26 de novembre, Es Camp d’En Vidal. PcMa.

Camp d'en Xixili, es
Fonètica: «Ç«SÈS
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506.5
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, de forma irregular, situat a Cas Perets, entre es 
Mitjà d'en Xixili i es Camp des Pou.
 
Camp de la Bassa Vermella, el
Fonètica: *«Ç««ÇB««RÈ«´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior
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Terreny de conreu, situat  a Santanyí, a l'oest  de ses Angoixes  i  vora l'antiga 
partió  de  Cas  Malric.  Deu  el  nom  a  sa  Bassa  Vermella,  desapareguda,  coneguda 
actualment amb el nom de sa Bassa de ses Angoixes.

1773, el camp d[e la bass]a vermella. PSS.
 
Camp de la Figuera, el
Fonètica: *«Ç««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny conradís de nom possiblement desaparegut, situat a Santanyí, dins es 
Camp d'en Bover, en un indret no localitzat.

1912, 21 de març, El Camp d'en Bover o de la Figuera. PcJA.
 
Camp de la Llebre, el
Fonètica: *«Ç««È´BR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 5508.5
Situació: interior

Variant desapareguda, documentada a principis del segle XIV, del  Camp de les 
Llebres, nom antic des Camp d'en Torrella, situat entre Santanyí i es Llombards. Vegeu 
es Camp d'en Torrella.
 
Camp de la Palla, el
Fonètica: *«Ç««È´«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Variant desapareguda des Rafal Palla, situat a ses Salines, entre es Rafal Genars i 
Son Danús Nou. Es troba documentada una sola vegada en el segle XIV,

1357, 6 de juliol. El camp de la Palla confronta amb l'alqueria los Llombarts. RRV (2000: 51).
 
Camp de la Punta, el
Fonètica: *Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508
Situació: interior
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Terreny de conreu de nom desaparegut, situat en es Llombards, dins l'antic Son 
Berard, entre es Pouàs i es Rafal des Porcs. Actualment sobreviu el nom de sa Punta.

1514, «lo camp de la Punta o d'en Mostafà». R. Rosselló (1992); RRV (2000: 93).
 
Camp de la Teulera, el
Fonètica: *«Ç««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut  d'un  terreny situat  a  s'Alqueria  Blanca,  a  lloc  desconegut. 
Possiblement estava per la zona de ses Teuleres.

1405,  12 de setembre. Antoni Cifre i  la seva esposa Mateva venen a Guillem Rigo i a la seva dona 
Antònia i al seu fill  Romeu i la seva dona Magdalena un camp i una vinya veïna dita el camp de la 
Teulera. Confronta amb el camí que de Santanyí va a l'alqueria Blanca, plaça de la Teulera, garrigues 
comunes i rafal de la Llosa. M. Danús (1990: 182).

Camp de les Angoixes, el
Fonètica: *«Ç«««NÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de nom desaparegut situat a Santanyí, a ses Angoixes. És possible que 
sigui el mateix camp que es coneix documentalment sota el noms des Camp de sa Bassa 
i el Camp de la Bassa Vermella (vegeu les entrades corresponents).

1773, «al camp dit de las Angoxas». PSS.
 
Camp de les Llebres, el
Fonètica: *«Ç««´È´BR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, des Camp d'en Torrella, situat a Santanyí, entre la vila i 
es Llombards. Es troba documentat des de 1284 fins a 1364 i també amb la variant el 
Camp de la Llebre. Vegeu es Camp d'en Torrella.

Camp de Mestre Miquel, es
Fonètica: «Ç«ÇER«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
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Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma aproximadament rectangular, d'uns 425 
m de llargària, per uns 225 m d'amplària, situat a Santanyí, entre es Camp d'en Torrella i 
es Camp Redó. Un informant afirmava que era de Son Danús i que havia estat establert 
vers 1930. Es desconeix la identitat del personatge que hi deixà el nom.

1695, el Camp de mestre Miquel. Era de Joan Mercadal. ARM, D-1281.
1767,  el  camp de Mestre  Miquel.  Entre els  confrontants  se cita  el  camí reial  que va de la vila a  la 
possessió de Son Salom. ARM, P 2247. Cortesia d'A. Ponç i Fullana.
1771, el Camp de Mestra Miquel. APS.
1784, el Camp de Mestre Miquel. PcCl.
1815, el Cap [sic] de Mestre Miquel. PcCl.
1818, al Camp de Mestre M[i]q[ue]l. Apeo de Garay (Santanyí).
1819, el Camp de Mestre Miquel..., «et affrontatur ex una parte cum itinere quo tenditur â Son Salom». 
PcCl.
1868, el Camp de mestre Miquel. PcMM.
1878, 28 de maig, el Camp de Mestre Miquel. PcJA.
1880, 14 de març, el camp de Mestre Miquel. LAAS.

Camp de s'Aljub, es
Fonètica: «Ç««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Camp situat  en es Llombards,  entre el  nucli  del poble i  sa Coma,  dividit  en 
nombroses parcel·les amb arbres. La motivació del nom és un aljub situat vora es Camí 
de ses Salines, dit s'Aljub de Son Belard, molt modificat, ja que com a cobertura té fins i 
tot un edifici modern. 

CTM, p. 206; MGM, Camp de s'Aljub, 42-10e.

1806, Jaume Vidal declara haver sembrat tres quartons de vinya al Camp de l'Aljub. RRV (2000: 187).
1818, Campo del Ajup. Apeo de Garay (Santanyí). 
1880, 14 de març, Es camp de S'Eujub. LAAS.

Camp de s'Avenc, es
Fonètica: «Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 507
Situació: interior

Dolina  santanyinera,  situada  a  uns  65  m  sobre  el  nivell  de  la  mar,  dins  la 
possessió de Son Danús Nou, entre es Estrets i sa Pleta de ses Tancasses. És un camp de 
terra bona que a la part més baixa té l'avenc que en motiva el nom, a través del qual 
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s'escola l'aigua de pluja. És un camp quasi quadrangular, d'uns 600 m de costat. Vegeu 
el Tancat de s'Avenc.

1924, es camp de s'Avenc. J. P[arera] (1924: 169).

Camp de s'Ullastre, es
Fonètica: «Ç«È9R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Conjunt de forma irregular de set tanques, o tal vegada més, totes rectangulars, 
poblades d'arbres de manera desigual, situades a Santanyí, dins Son Ferreret, vora es 
Camp des Deume.

Topònim relacionat amb el de sa Tanca de s'Ullastre, veïna, dins la finca de So 
n'Alegre.

1879, Camp de S’uiastra. PSS.
1899, Camp de l’Ullastre de Son Ferreret. PcMa.
1922, 5 de maig, Es Camp de s’uyastre. PcMa.
 
Camp de sa Bassa, es
Fonètica: «Ç««ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camp de sa Basseta, situat a Santanyí, dins Son 
Danús Vell.
 
Camp de sa Bassa, es
Fonètica: *«Ç««ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Nom no cartografiat, testimoniat per la documentació, d’un terreny de conreu, 
situat a Santanyí, a l'oest de ses Angoixes i vora l'antiga partió de Cas Malric. Deu el 
nom a sa Bassa Vermella, desapareguda, coneguda actualment amb el nom de sa Bassa 
de ses Angoixes.

1908, 21 d'abril, Camp de sa Bassa. PcJA.
1909, 2 de setembre, Camp de Se Bassa. PcJA.
 
Camp de sa Bassa, es
Fonètica: «Ç««ÈB«
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 509.5
Situació: interior

Gran sementer de forma quasi rectangular, situat a gregal de les cases de Son 
Danusset. La major part de la seva superfície no té arbres, ja que sols n'hi ha al costat de 
migjorn o  dispersos  per  altres  zones.  Hi  ha la  pista  d'un hipòdrom sense cap tipus 
d'instal·lació. No s'hi veu cap bassa.
 
Camp de sa Basseta, es
Fonètica: «Ç««B«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 507.5
Situació: interior

Extens sementer de Santanyí, situat a Son Danús Vell, entre es Camp de s'Avenc 
i es Burcanyets. És de forma irregular, sense arbres, amb uns diàmetres aproximats de 
650 m per 450 m. No s’hi coneix cap bassa. El fet que hi hagi una variant denominada 
es Camp de sa Bassa podria ser la clau de l'explicació. Dins es Camp de s'Avenc, de Son 
Danús Nou, prop de la partió de Son Danús Vell s'hi troba la bassa dita sa Bassa des 
Camp de s'Avenc. Podria ser que un sector d'aquell sementer i la part contigua de Son 
Danús Vell s'hagués dit, abans de la divisió de la finca, es Camp de sa Bassa. Aleshores, 
es Camp de sa Basseta en seria una forma sufixada, tal com la parella es Burcanys i es 
Burcanyets, dins la mateixa antiga possessió. És només una hipòtesi.
 
Camp de sa Creu, es
Fonètica: «Ç««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 505
Situació: interior

Extens sementer de forma irregular, sense arbres, amb uns diàmetres màxims de 
1000 m per 850 m, situat  a l'entrada de ses Salines,  dins es Rafal  Genars,  entre es 
Sementer  des  Lliri,  na Bordissot  i  sa Vinya Vella.  Sense gosar negar-ho,  no es  pot 
afirmar amb seguretat que el nom sigui motivat per la creu que hi ha a l'entrada de la 
població (vegeu sa Plaça de ses Creus), tot i que fou construïda després de 1882 en el 
lloc  d'una  altra  en  molt  mal  estat,  segons  A.  Ponç  i  Fullana  (1989:  12).  L'anterior 
afirmació es basa en el fet que observam amb freqüència que els camps extensos estaven 
fitats per creus. En són exemples: sa Creueta (a Son Danús, en es Camp d'en Torrella i 
antigament també en es Rafal des Porcs) i  es Camp Cucurutx (Ariany), que ve d'un 
CAMPO CRUCIS (CA, 2002: 101-108).
 
Camp de sa Fita, es
Fonètica: «Ç««È«
Terme: Santanyí
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Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Sementer amb ametlers, de forma trapezial, situat en es Llombards, dins es Rafal 
des Porcs, entre ses Rotes des Forn de Calç i sa Coma. Aquest últim lloc constituïa el 
límit amb Son Berard.

Camp de sa Murta, es
Fonètica: «Ç««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a Santanyí, dins sa Talaiola, entre es Closos 
i es Mitjà Gran. La part que es troba vora el darrer lloc deu ser un antic establit de la 
finca. No es coneix un sol peu de murtera que pugui haver motivat tal denominació.

Camp de sa Murta d'en Bonico, es
Fonètica: «Ç««ÇR«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, d'unes mesures 
mitjanes de 360 m per 335 m, aproximadament. Deu ser una antiga segregació de sa 
Talaiola, ja que es troba entre es Camp de sa Murta i es Mitjà Gran, que en són part. 
Està format per catorze tanques
 
Camp de sa Vinya, es
Fonètica: «Ç««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu, amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, antigament 
dins  Son Danús,  entre s'Olivó i  es  Figueral  Blanc.  Està  dividit  en més  de quaranta 
tanques  que  mantenen  el  seu  caràcter  agrari,  exceptuant-ne  una  en  la  qual  hi  ha 
construïda una central elèctrica. La vinya que motivà la denominació ja no existeix.

1345, 15 de març. Les vinyes dels hereus de Guillem Danús són confrontants del camp anomenat Olivó. 
Arxiu BVT, 112.
1946, Camp de Se Viña. PcPtr.
 
Camp de sa Vinyassa, el
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Fonètica: *«Ç««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un lloc situat a Santanyí, a qualque part vora es Camí de 
Ciutat. Sembla gairebé clar que ha de ser el mateix lloc que la Vinyassa.

1401, 2 de novembre. Romeu Albert, la seva muller Caterina, Bartomeu Albert i Bernadina estableixen a 
Mateu Vidal el Camp de sa Vinyassa. Confronta amb el camí que va de Santanyí a Ciutat, tros de terra de 
dit Romeu a Benilassar, etc. M. Danús (1990: 170-171). La mateixa obra transcriu el camp de la Vinyassa 
en un document sense data (íd. p. 192).
 
Camp de ses Abelles, es
Fonètica: «Ç««RÈB«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Camp de forma trapezoïdal amb arbres, situat vora la carretera de Felanitx, no 
gaire lluny de les cases de Son Ferreret Vell. Podria ser el mateix lloc que les Abelles, 
documentat el 1710 (vegeu l’entrada corresponent).

1773, del camp de las Beyas. PSS.
1908, 21 d'abril, Camp de ses Beyas. PcJA.
1909, 2 de setembre, Camp de ses Beyas. Es diu que limita per l'est «con camino de Felanitx». PcJA.
1914, 5 d'octubre, Camp de ses Beyas. PcJA.

Camp de Son Berard, el
Fonètica: *«Ç«Ç�«ÈRR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, situat a algun lloc imprecís des Llombards, dins l’antic Son 
Berard, avui Son Belard. Podria ser una variant des Camp de s'Aljub? 

1818, Camp de son Berard. Apeo de Garay (Santanyí).

Camp de Son Bover, el
Fonètica: *«Ç«Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 510.5
Situació: interior
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Variant antiga, desapareguda, potser només gràfica, des Camp d'en Bover, situat 
a Santanyí, entre el casc urbà de la vila i Can Nin.

1656, 9 de maig, al camp de Son Bover. PcJA.
 
Camp del Colomer, el
Fonètica: *«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom de  localització  desconeguda  corresponent  a  una  peça  de  terra  amb  un 
colomer edificat.

1324-1353, 27 d'agost, camp del colomer. Un tal Jaume Bonet l'entrega al seu fill Jaume. Arxiu BVT, 69.
 
Camp del Morer, el
Fonètica: *«Ç«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'un conradís no localitzat. 

1818, Campo del Moré / Camp del Morer. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Camp del Pou del Rei, el
Fonètica: *«Ç«ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny conradís, situat a s'Alqueria Blanca, entre es Camí 
des Pou del Rei i sa Carretera de Santanyí. Es documenta en el segle XV. Vegeu es Pou 
del Rei. 
 
Camp del Rei, el
Fonètica: *«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d’un indret no localitzat.
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1818, Campo del Rey. Apeo de Garay (Santanyí). 

Camp des Cards, es
Fonètica: «Ç«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, integrat per unes 25 o més parcel·les de conreu amb 
arbres, situat a ses Salines, entre sa Cometa i na Verdal. Un dels informants fa servir 
també la variant es Camp des Cardsos. 

Mitjan segle XVIII, camp dels Cards. RRV (2000: 166).
1818, Camp des Cars / Campo de los Carts. Apeo de Garay (Santanyí). No és segur que el document faci 
referència a aquest lloc.

Camp des Cardsos, es
Fonètica: «Ç«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504.5
Situació: interior

Variant deformada des Camp des Cards, de ses Salines. Pluralització anàlogica. 
Pel fet  de ser,  cards,  interpretat com a singular,  s'adscriu a models com  nas,  → pl. 
nassos. Cf. en la toponímia llucmajorera es Sestadossos, pl, de ‘sestadors'.

Camp des Clot, es
Fonètica: «Ç«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins Son Valenç, entre sa Canova i na Ramella.
 
Camp des Coll, es
Fonètica: «Ç«È�´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504
Situació: interior

Terreny  de  conreu,  de  forma  trapezoïdal,  amb  pocs  arbres,  format  per  tres 
tanques. Està situat dins sa Carroja, a ses Salines. No s'hi veu cap coll, ans el contrari, la 
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tanca se situa dalt d'un turó molt exposat a la tramuntana. Tendrà aquí el sentit del llatí 
COLLIS 'pujol'?
 
Camp des Deume, es
Fonètica: «Ç«RÈDE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 509.5
Situació: interior

Conjunt  d'unes  deu  tanques  llargues,  la  majoria  de  forma  rectangular,  amb 
arbres, situat a la Costa, entre es Camp de s'Ullastre i sa Cisterneta.

1818,  Camp del delma. Apeo de Garay (Santanyí).
1847, 4 d'octubre, al Camp del Delme. PcJA.
 
Camp des Hereus, es
Fonètica: «Ç««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu, amb arbres, de forma irregular, format per tretze tanques, 
algunes de les quals estan dividides en parcel·les. Està situat a Santanyí, entre Son Sanç 
i Son Proenç. Pertanyia a Son Proenç i, per tant, al Rafal Roig. 

Mitjan  segle  XVI.  Antoni i  el  seu fill  Cosme Rosselló  Artigues  compraren la tanca anomenada dels 
Hereus. RRV (1970: 13).
1782, 12 d'abril. «Poscessionis vocata Son Prohens, sitam i termino ejusdem villa, in loco vocato el Camp 
dels hereus». PcLl.
1818. Pere Ferrando exposa que el 24 de maig de 1815 plantà tres quartons de vinya al camp dels Hereus, 
per poder fruir del delme franc. No és admesa la sol·licitud. RRV (2000: 192).
1818, al Camp dels Hereus. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Camp des Paller, es
Fonètica: «Ç««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 504
Situació: interior

Sementer  sense  arbres,  de  forma  aproximadament  trapezoïdal,  situat  a  ses 
Salines, a sa Vall, entre na Móra i es Camp d'en Vicenç. Té unes mesures mitjanes d'uns 
800 m per uns 750 m.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 206; MGM, 42-6h.
 
Camp des Pi, es

382



Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tancat de forma rectangular, de 700 m de llargària per 350 m d'amplària, situat 
en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, entre ses Rotes des Lletrar i sa Pleta de sa 
Torre.  La  meitat  d'aquest  espai  és  un  llarg  sementer  amb arbres;  l'altra  meitat  una 
successió de rotes i mitjans. També se'n diu es Tancat des Pi. No se sap quin arbre li 
donà nom.
 
Camp des Pou, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506.5
Situació: interior

Conjunt d'unes dotze parcel·les de terreny, situat entre es Pou de Cas Perets i es 
Xebel·linar. És un camp  de forma irregular, amb ametlers, que té una longitud màxima 
de 500 m.

1593,  22  de  setembre.  Gabriel  Adrover  declara  dos  quartons de  vinya al  camp del  pou,  acollit  a  la 
franquesa d'aquesta data. RRV (2000: 143). El document podria no correspondre a tal lloc.
1727, lo camp del Pou. APS.
 
Camp des Pou, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres, de forma irregular, situada en es Llombards, dins es 
Rafal des Porcs, entre ses Rotes des Forn de Calç i es Camp des Serral, amb el qual 
forma tot un continuum.

Nom motivat per l'existència d'un pou de sínia que regava un petit hort tancat de 
paret, en el centre d'aquest espai.
 
Camp des Pou, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512.5
Situació: interior
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Terreny  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  situat  a  Santanyí,  a  sa 
Talaiola, entre ses Vuit i es Figueral Vell. Té unes mesures màximes de poc més 400 m 
per uns 300 m. Motiva el nom un pou situat dins el tancat veí de ses Vuit.
 
Camp des Serral, es
Fonètica: «Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situat en es Llombards, dins 
es Rafal des Porcs, vora es Camp des Pou, amb el qual forma tot un conjunt. Té 600 m 
de llargària per devers 200 m d'amplària. Fa una mena de turó de terreny inculte.
 
Camp Forà, es
Fonètica: «ÇMÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de forma aproximadament rectangular, parcel·lat en una cinquantena de 
bocins, o més, de forma diversa, rectangular o quadrangular, sovint amb arbres. Es troba 
a Santanyí, entre sa Talaia, i Son Sanç. Hom diu que era un antic sementer de sa Talaia. 
Devia ser el més llunyà i d'aquest fet deu venir-li el nom. També en diuen es Camps 
Forans i molt rarament es Camps Forens.

1818, al Camp Forà. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Camp Gran, el
Fonètica: *«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit  de localització  desconeguda,  situat  possiblement  a  sa  Punta de 
Portopetro.

1749, el camp gran. «Llibre de comptes de la Punta». PMP.
 
Camp Llarg, es
Fonètica: «È´R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior
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Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, situat a la Costa de Son 
Vidal, entre na Collcurta i sa Boval.

1695, el Camp llarch. No és segur que aquest document correspongui al mateix indret, pel fet que figura a 
nom de Guillem Bonet “Baró”, de ses Salines. Podria haver estat un lloc homònim. ARM, D-1281.
1818, Campo Llarch. Apeo de Garay (Santanyí).
1838, «... el camp llarch de pertenencias de la alcaria poca». PcGV.
1847, el Camp llarch. PcGV.
1855, el camp llarg. PcGV. El document el situa dins Son Vidal.
1856, el camp llarch de Son Vidal. PcGV. Entre els confrontants se citen un aljub i una placeta. Deu 
referir-se a l'aljub que hi ha davant la placeta de l'església de Cas Guaret Vell.
1879, Camp llarg. PSS.

Camp Lledó, es
Fonètica: «Ç´«ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Camp de forma irregular,  situat  a  ses  Salines,  entre sa  Sort  i  ses  Cases  des 
Torrent.  Té uns 700 m de llargària màxima,  per uns 500 m d'amplària màxima.  En 
èpoques de pluges intenses i freqüents se sol embassar. Té una síquia de drenatge que 
condueix l'aigua cap a un torrent que desemboca, sense llit ben definit, a l'estany des 
Tamarells, dins la possessió de sa Vall.

CTM, p. 206; MGM (sense article), 42-7e.

1308, Pere Morey estableix a Simó Lledó un possessió a l'alqueria de les Salines. RRV (2000: 30).
1310, Pere Morey de Santanyí estableix a Simó Lledó la meitat del seu rafal, que té a l'alqueria Jusana, a 
les Salines. RRV (1973b: 8); RRV (2000: 31).
1320, 25 de gener, Pere Morey de Santanyí estableix a Simó Lledó la meitat del rafal que té a l'alqueria 
Jusana, a les Salines, en el terme de Santanyí. RRV (2000: 34).
1408, 23 de setembre. La sort dita el camp d'En Lladó confronta amb el camí que va a l'alqueria Jusana i 
amb l'alqueria Jusana. M. Danús (1990: 185).
1585, 20 de gener. En un arrendament de la possessió de les Salines o Jusana, es reserva la tanca de la 
bassa del Camp Lledó. RRV (2000: 138).
1695, el Camp Lledó. ARM, D-1281.
1771, el Campo lledó. APS.
1783, 10 d'octubre. Entre els confrontants de les terres de la família Bonet, se cita el camp Lledó, abans 
anomenat les Antigors. RRV (2000: 175).
1818, al Camp Lladó / Campo lledó. Apeo de Garay (Santanyí).
1850, 16 de març, Camp Lladó. PcJA.
1878, 28 de maig, el Camp Lladó. PcJA.
 
Camp Morer, el
Fonètica: *«ÇÈR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Topònim desaparegut de localització desconeguda. És possible que la caiguda de 
preposició i article sigui només gràfica. No es pot saber si era el Camp d'en Morer o el 
Camp des Morer.

1818, al Camp Morer. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Camp Redó, el
Fonètica: *«Ç«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 510.5
Situació: interior

Antic nom d'un terreny de conreu, situat a Santanyí, dins es Camp d'en Bover, 
possiblement al mateix lloc que ara es diu na Redona.

1695, el Camp redó. Era de Nadal Vidal. ARM, D-1281.
1805, el Camp Radó. Entre els confrontants se cita el Camí de Son Vidal. PcR.
1819, el camp radó del Camp d'en Bover. PcGV. 
 
Camp Redó, el
Fonètica: *«Ç«ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny situat possiblement a ses Salines, a lloc desconegut, 

1536. Mateu Bonet ven al ciutadà Jaume Campfullós un camp anomenat Camp Radó, amb la rota dita d'en 
Negre. J. Lladó y Ferragut (1959: 69).
 
Camp Redó, es
Fonètica: «Ç«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny  de  conreu,  amb  arbres,  paradoxalment  de  forma  més  o  menys 
rectangular, situat a Santanyí, entre sa Dona Morta i es Camp de Mestre Miquel. Està 
dividit en una vintena de tanques.

1654-1655. Es donen llicències a amos de possessions per posar bans als qui fan tales. A Guillem Escales, 
en el seu tros de 12 quarterades anomenat el Camp Redó. RRV (2000: 154).
1805. Se citen les terres de Cosme Rosselló, àlies Cosmet, que confronten amb el Camp Radó. PcR.
1878, 28 de maig, el Camp Radó. PcJA.
1930, Es Camp Radó. PcM. 
 
Camp Redó, es
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Fonètica: «Ç«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 508
Situació: interior

Sementer sense arbres, voltat de pletes i mitjans, situat en es Llombards, dins es 
Rafal des Porcs, entre sa Pleta Nova i sa Pleta de sa Torre. Malgrat el nom, és de forma 
irregular i té unes dimensions màximes aproximades d'uns 1000 m per uns altres 1000 
m.
 
Camp Roig, es
Fonètica: «ÇÈ�S
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Gran sementer sense arbres, situat  en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, 
entre es Camp des Pou i sa Bassa Clota. Amb uns 1200 m de llargària màxima i 1000 m 
d'amplària, té algunes pletes i pinars marginals i forma una petita depressió amb dos 
avencs de desguàs. La terra roja que el cobreix per tot arreu ha motivat el seu nom.
 
Camp Simó, es
Fonètica: «ÇÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 505.5
Situació: interior

Extens sementer sense arbres, de ses Salines, situat dins es Rafal Genars, entre 
na Faró Nova i ses Femades. És de forma irregular i està situat a uns 44 m sobre el 
nivell de la mar. Té uns 1250 m de llargària màxima, per prop de 800 m d'amplària 
màxima.  De  manera  molt  minoritària,  també  se'l  coneix  amb  el  nom  des  Camp 
d'Aviació.

CTM, p. 207; MGM (sense article), 42-8e.

1310, Pere Morey, de Santanyí, estableix a Simó Lledó la meitat del seu rafal, que té a l'alqueria Jusana, a 
les Salines. RRV (1973b: 8).
1746? , el Camp Simó. RRV (2000: 166).
 
Campana, sa
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior
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Roca plana,  situada a  s'Alqueria  Blanca,  entre  Can Marranxa  i  sa  Maiola,  a 
escassos metres des Forat des Moix.  Té la particularitat  que quan la baten fa un so 
dringant com si fos una campana. Tenim altres noms amb motivació acústica semblant: 
sa Pedra qui Sona, a Manacor, i  es Norai Campana, a l'illa eivissenca de s'Espartar. 
Vegeu C. Aguiló (2002: 121-126).

Campàs, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, entre Son 
Fango, ses Rotes, Son Rossell, etc. No és fàcil saber de quina possessió o lloquet era. 
Ara està dividit en una cinquentena de tanques. Té uns 900 m de llargària màxima per 
uns 550 m d'amplària màxima.

CTM, p. 211; MGM, 43-2d.

1578, «Antoni ferrer, fill de Matheu, dit de la torra, stimaren un camp dit al campàs». Stims, f. 81 v.
1695, el Campàs. ARM, D-1281
1838, del Campàs. PSC.
1890, Campàs. PcRb.
1892, 30 d’abril, El Campàs. PMT.

Campàs d'en Barrió, es
Fonètica: ««ÇRD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca  de conreu  amb arbres,  de forma romboïdal,  situada a  Santanyí, en  es 
Campàs, entre es Campàs d'en Xixili i es Campàs d'en Perico.
 
Campàs d'en Perico, es
Fonètica: ««ÇRD«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma pentagonal irregular, situada a Santanyí, 
dins es Campàs, entre es Campàs d'en Barrió i sa Barraca d'en Miquerillo.
 
Campàs d'en Perlo, es
Fonètica: ««ÇRD«ÈE
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511.5
Situació: interior

Conjunt de dues tanques de conreu, amb pocs arbres, de forma irregular, situat a 
Santanyí, dins es Campàs, vora na Pujola.
 
Campàs d'en Xixili, es
Fonètica: ««ÇRD«SÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  situada a  Santanyí, dins  es 
Campàs, vora es Campàs d'en Barrió i es Garrovers d'en Manento.
 
Campàs des Mestret, es
Fonètica: ««ÇRD«RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  més  o  menys rectangular,  situada  a 
Santanyí, dins es Campàs, vora sa Gaia.
 
Campàs des Saig des Racó, es
Fonètica: ««ÇRD«ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, de forma trapezial, situada a Santanyí, dins es 
Campàs, entre es Campàs d'en Perlo i sa Tanca d'en Colovet. 

El personatge portador d'aquest malnom era un saig d'ofici que feia les crides 
amb tambor, traspassat a mitjan segle XX, circa 1949. Nomia Bernat Tomàs Burguera i 
l'anomenaven des Racó perquè havia viscut al final d'un estret carreró que hi havia entre 
l'actual edifici de la Sala i la casa veïna de Can Bennàsser. Aquest estret pas, encara 
visible dins les dependències de la Casa Consistorial, fou tapat en bastir l'edifici, que 
porta la data de 1904.
 
Campet, es
Fonètica: ««È«
Terme: ses Salines
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Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 501.5
Situació: interior

Terreny de conreu situat  a sa Vall,  dins es Pi  des Corb. Ara forma part d'un 
grandiós ametlerar.
 
Campet, es
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezial,  format per dues tanques conradisses,  amb arbres, 
situat a la Costa de Son Vidal, dins Son Pulla, entre Can Beu i es Serral. Es troba a poc 
més de 64 m sobre el nivell de la mar.

1783, el Campet. PcR. El document precisa que són dues quarterades i un quartó, que confronten amb 
terres de Baltasar Vidal, àlies Pulla. 
1879, Es Cempet (sic). PSS.
 
Campins, na
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511.5
Situació: interior

Nom d'un conjunt d'unes onze tanques de forma i superfície diversa, poblades 
d'arbres i situades entre na Bernadeta i es Sementer de sa Talaia. També són designades 
amb la variant deformada de Can Pins. La pronúncia amb la vocal tensa és causada 
precisament per aquesta reinterpretació del topònim.

Vegeu el cançoner.

1883, Ne Campins. PcCo. El document precisa que és vinya.
1914, Ne Campins. PcCo.
 
Camps d'Amunts, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior

Variant  esporàdica  no  cartografiada  des  Camp  d'Amunt,  situat  prop  de 
Consolació, entre sa Comuna, Can Cordella, sa Vela, es Pou, etc. Sorgeix per mor de la 
parcel·lació.
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Camps Forans, es
Fonètica: «ÇMÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camp Forà, situat a Santanyí, a sa Talaia. Sorgeix 
per  la  pluralització,  motivada  per  la  divisió  en  minifundis  de  l'antic  sementer.  Per 
deformació, també hi ha qui en diu es Camps Forens.
 
Camps Forens, es
Fonètica: «ÇMÈRE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant  deformada i  no cartografiada des Camp Forà,  situat  a  Santanyí, a sa 
Talaia. Fou sentida en una sola ocasió.
 
Can Baltasar
Fonètica: Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa situada a Calonge, en es Camí de na Burguera, entre Can Pere Joan i Can 
Baltasar Gros.
 
Can Baltasar
Fonètica: Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 518
Situació: interior

Casa i terreny situats a Calonge, entre Can Serrilles, sa Vinya i ses Mengues.

CTM, p. 223; MGM, 41-5h.
 
Can Baltasar Gros
Fonètica: Ç««ÈÄR�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
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Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa de Calonge, situada en es Camí de na Burguera, entre Can Baltasar i Can 
Serrilles. Actualment se'n diu més Cas Batlet.
 
Can Balutxo
Fonètica: Ç«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Cases situades a Santanyí, damunt es Turó d'en Balutxo.
No puc dir res sobre l'etimologia d'aquest interessant malnom. Un antropònim 

que s'hi aproxima és el d'un sard anomenat  Benutxo que figura entre els pagadors del 
morabatí de la parròquia de Sant Miquel de Mallorca. M.D. Cabanes Pecourt (1988: 76).

CTM, p. 223; MGM, 40-11h.
 
Can Banyeta
Fonètica: Ç«Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa i conjunt de tres tanques de conreu amb arbres, situades a la Costa de Son 
Vidal, possiblement dins es Camp Llarg. La casa, transformada poc després de 1978, és 
un edifici de dos aiguavessos repartits en dues propietats.  Abans de fer-hi  reformes, 
mostrava que havia estat construïda en diverses etapes. El cos principal té un portal rodó 
senzill,  amb finestra a dalt  i  a l'esquerra té un afegitó amb portal quadrat i  finestra. 
Davant hi ha un forn de coure pa.
 
Can Banyeta
Fonètica: Ç«Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 508
Situació: interior

Variant  no cartografiada de la  casa dita  es Rafal  Nou, situada a Santanyí, al 
costat des Camp d’en Torrella, vora el molí del mateix nom.
 
Can Banyeta d'en Taconer
Fonètica: Ç«Çø««D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
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Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i casa, de forma irregular, situat a Calonge, entre 
la carretera de Cala d'Or i Cas Vedells. Està dividit en quatre tanques.
 
Can Banyeta des Fusteret
Fonètica: Ç«Çø««D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a Calonge, vora Can Banyeta d'en Taconer, 
entre Cas Vedells i es Torrent. Està dividit en tres tanques. Hi ha una casa i un redolet 
de pleta.
 
Can Barragot
Fonètica: Ç««ÈÄ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 507
Situació: litoral

Racó de la costa des Llombards, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i 
entre  es  Rost  d'en  Barragot  i  sa  Pesquera  d'en  Barragot.  És  la  desembocadura  des 
Torrent  d'en  Barragot,  rocosa,  sense  resguard  i  amb  absència  total  de  platja.  És 
denominació de llombarders, segurament originada en la barraca de la guàrdia secreta 
que es troba enrunada a uns 150 m de la ribera. Un santanyiner en diu es Caló d'en 
Barragot. El topònim es repeteix a Porreres (vegeu es Torrent d'en Barragot).
 
Can Basqueja
Fonètica: Ç«È«Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507
Situació: interior

Casa llombardera, situada entre es Mitjà d'en Bassa i Can Martina. És coneguda 
amb altres noms, però aquest és el més antic i encara és usual. Durant un cert temps fou 
designada amb el nom de Ca s'Astanenc (sic), perquè hi va estar una gent d'Artà. El nom 
més modern és el de Can Reinaina, però ha caigut molt en desús en benefici del més 
antic.
 
Can Bassa
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
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Latitud: 4355.5
Longitud: 514
Situació: interior

Runes d'una casa sense sòtil,  d'aspecte molt antic, situada a Santanyí, dins es 
Torrent d'en Bassa, vora na Destapada. Es tracta d'un edifici de planta quasi rectangular 
(no ho és ben bé per mor d'un camí que li passa pel costat), amb unes mesures exteriors 
de 9’10 m per 7’50 m. Les parets, que conserven restes de mescla, tenen una gruixa de 
0’60 m. El portal, amb esplandit, fa un 1’10 m d'amplària i no té el pedreny, que degué 
ser  reaprofitat  en  alguna  altra  construcció.  És  possible  que  el  solar  de  la  casa, 
antigament, només ocupàs la meitat de la planta actual i que darrere hagués tengut un 
petit corral. Els vells contaven, cosa que no deu passar de ser una simple llegenda, que 
aquesta casa era propietat d'en Bassa del castell d'Alaró.
 
Can Bassa
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508.5
Situació: interior

Trinxa de terrreny, llarga i estreta, siutada en es Llombards, vora el nucli urbà, 
entre na Castellet i Can Torres.
 
Can Bassacoll
Fonètica: Ç«È�´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Casa i terreny situats a s'Alqueria Blanca, vora la carretera de Portopetro, davant 
sa Bassa des Coll, que és el topònim generador del malnom.
 
Can Beneta
Fonètica: Ç«È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa de ses Salines situada vora sa Carroja, entre Can Garrit i Can Miquel de sa 
Carroja. Possiblement està situada dins terres de sa Bassola. Té el portal quadrat, dues 
finestres i dos finestrons petits.
 
Can Bennàsser
Fonètica: Ç«È«
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Casa situada a la Costa, entre Can Beu i Can Verger. Dins uns sestadors que hi 
havia davant, es conservava, fa pocs anys un bell fragment de muralla talaiòtica, potser 
d'unes 10 passes de llargària, que servia de paret d'aquella construcció. Estava bastida 
amb  grans  pedres  verticals  que  descansaven  sobre  un  sòcol  de  pedres  planes.  Fou 
destruïda en reformar la casa uns nous propietaris estrangers.

Una etimologia popular del nom d'aquesta casa diu que, en els talaiots que hi 
havia, hi va estar un moro que li deien Ben Nassar. 

CTM, p. 224; MGM, 43-3a.
 
Can Bernadí
Fonètica: Ç««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Nom d’una casa santanyinera,  situada entre sa Tanqueta des Donat i ses Rotes, 
baix des Puig Gros. També se'n diu Can Bernadí Negre.

CTM, p. 224.
 
Can Bernadí Negre
Fonètica: Ç««DÈ«ÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada de Can Bernadí, casa santanyinera situada a la falda des 
Puig Gros, entre sa Tanqueta des Donat i ses Rotes.

MGM, 40-11h.
 
Can Bernat Bassa
Fonètica: Ç«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior

Nom d’una casa de Cas Perets, situada entre es Talaiol i Can Figuerala.
 
Can Bernat Poncet
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Fonètica: Ç«ÇÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504
Situació: interior

Casa de ses Salines situada a Baix Morell. Té façana antiga no orientada al carrer 
i portal rodó.
 
Can Bet
Fonètica: ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Casa i tanca de conreu de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, entre es 
Cup i sa Vinya Vella.
 
Can Beu
Fonètica: ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Conjunt de dues tanques de conreu, amb arbres, de forma trapezoïdal, situat en 
es Llombards, entre sa Tanca d'en Rado i Can Talaieta.
 
Can Beu
Fonètica: ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada a ses Teuleres, entre Son Ponç i Can Goiet.
 
Can Beu
Fonètica: ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa i terreny, en forma de pentàgon irregular, integrat per set tanques de conreu 
amb arbres, situades a la Costa de Son Vidal, entre es Campet i Lo de l'Amo en Pere 
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Ferrando. La casa és de portal rodó amb finestra a sobre i està mig en ruïnes. Té forn de 
coure pa. Cal destacar-ne una estrella mostrejada situada a la cuina.

CTM, Can Bèu de Baix, p. 225; MGM, íd., 43-2a.
 
Can Bevarró
Fonètica: Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Barraca d'en Bevarró, edifici i terrenys situats a 
s'Estret des Temps, entre na Pellissera i sa Barraca d'en Mojarala.
 
Can Biel Llis
Fonètica: ÇEÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507
Situació: interior

Casa des Llombards, situada vora la partió de ses Salines, entre sa Roca Llisa i 
na Cabrers.
 
Can Biel Maganet
Fonètica: ÇÇE«Æ«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa situada a Calonge, vora es Corral Cremat, entre Can Jordi i Can Tomeu 
Maganet.
 
Can Biel Puig
Fonètica: ÇEÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa situada a Calonge, vora es Camp d'en Ventura, entre Can Tià Puig i Ca 
l'Amo en Jaume Puig.
 
Can Biel Tanca
Fonètica: ÇEÈ«
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa de Calonge, situada entre na Corriola i Ca n'Andreu Ramon.
 
Can Bielet
Fonètica: ÇÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa i  terreny de conreu amb arbres,  de forma trapezoïdal,  situat  a Calonge, 
entre ses Quatre Quarterades i ses Tanques des Batlet. Està dividit en tres tanques.

CTM, p. 225; MGM, 41-5h.
 
Can Bitla
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515
Situació: interior

Casa i  tanca de conreu amb arbres,  de forma pentagonal  irregular,  situada a 
s'Alqueria Blanca, presumiblement dins sa Tanca, entre na Cledera i sa Pleta.  Té un 
redolet d'ullastres.
 
Can Bitla
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada vora la carretera de Portopetro, al costat de 
Can Timoner.
 
Can Bitla
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior
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Casa  de  s'Alqueria  Blanca,  situada prop  de  s'Era  Vella,  vora  la  carretera  de 
Portopetro.
 
Can Blai Blai
Fonètica: ÇÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa, entre Ca l'Amo en Lluc Cordella i Ca l'Amo en 
Joan Cordella. Dóna nom a una aglomeració de sis edificis. Té portal rodó de pedreny i 
recentment ha estat restaurada.

CTM, p. 225; MGM, 40-11i.
 
Can Blai Mir
Fonètica: ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Nom no cartografiat de les cases de Son Pulla, situades a la Costa. Ara en diuen 
més Can Damià Viudos.
 
Can Blanca
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514
Situació: interior

Casa i terres de s'Alqueria Blanca, situades baix de sa Penya Redona, al lloc dit 
es Barracar. 
 
Can Boguet
Fonètica: ÇÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa santanyinera situada vora es  Camí  Nou,  entre  es Molí  d'en Portell  i  sa 
Talaiola. Construïda amb pedres, abans era d’un sol aiguavés.
 
Can Boira
Fonètica: È�R«
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Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa rural salinera, situada a sa Costa, entre es Molí Nou i Can Cotxer. Té portal 
rodó. Una heura s'enfila per la façana.
 
Can Bonet
Fonètica: ÇÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa  de  ses  Salines  situada  a  Baix  Morell.  Té  el  portal  quadrat  i  la  façana 
esgrafiada, orientada, com la majoria de les cases de la zona cap al sol i no cap al carrer.
 
Can Bonjesús
Fonètica: ÇZ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa curiablanquera situada a sa Penya Bosca, vora sa Comassa, dins Lo d'en 
Bonjesús.
 
Can Bossa
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, vora el camí de Consolació, entre Can Bossa i 
Son Sanç.

Can Bragues
Fonètica: ÈRÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 510.5
Situació: interior

Denominació amb la qual també es coneix la casa de s'Olivó Vell, enderrocada 
fa pocs anys, prop de la vila de Santanyí, vora s'Era d'en Gelat.
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Can Brut
Fonètica: ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Casa situada a Calonge, entre Can Jaume Gelat i sa Tanca Gran.
 
Can Cabana
Fonètica: Ç«ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Edifici de planta baixa, amb tres vivendes, situat a la costa de s'Alqueria Blanca, 
a Portopetro, entre sa Platja i Can Marranxa. Està emblanquinat i té dos escars.
 
Can Cabrer
Fonètica: Ç«ÈBR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Nom de casa situada a Cas Perets, entre Can Ximena i Can Norat. Juntament 
amb Can Miqueleta, ara forma una sol edifici conegut amb el nom de Can Terringo. 
Abans era d'un aiguavés. A la façana es veuen un portal rodó i un de quadrat, un finestró 
i tres finestres. Davant les cases hi ha un porxo i una alzina. És destacable un aljub 
situat vora el camí, amb un arc ogival sobre el coll.
 
Can Canoi
Fonètica: Ç«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa curiablanquera situada a sa Penya Bosca, entre Son Llorenç i Ca n'Estranya.
 
Can Capeller
Fonètica: Ç««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510
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Situació: interior

Casa de dos aiguavessos i finques, vora el límit de Felanitx, entre es Pins d'en 
Cosme i Lo d'en Xet. En sa major part són tanques de conreu.
 
Can Carles
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Casa situada rere Consolació, entre Can Garrot i es Pou d'en Gató.

CTM, p. 228; MGM, 40-12g.
 
Can Carrió
Fonètica: Ç«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior

Casa i conjunt de dues tanques de conreu amb arbres, situats a Cas Perets, vora 
s'Hort d'en Carrió i la partió des Rafal Genars.
 
Can Carrió
Fonètica: Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Casa des Llombards, situada entre Can Nin i na Llarga. Té dos aiguavessos i 
portal rodó. Sobre l'anguila de la teulada hi ha el remat d'una creu de Malta, de pedra de 
Santanyí, datada el 1820. A l'altre extrem s'hi troba una carassa, també de pedreny, que 
representa un home cobert per un caperó,  amb la boca mig oberta,  com si  estàs en 
actitud de riure. La casa també és coneguda amb la variant de Ca Mestre Cosme Carrió.
 
Can Carrió
Fonètica: Ç«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Nom d'una de les cases des Torrent, a ses Salines.
 

402



Can Casesnoves
Fonètica: Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, dins el lloc dit es Pinar.
 
Can Casetes
Fonètica: Ç«È««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Conjunt  de  dos  edificis  saliners,  situats  en  es  Camp Lledó,  a  ses  Cases  des 
Torrent, entre Can Tomàs Reina i Can Feo.
 
Can Cassot
Fonètica: Ç«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de Can Pep Carles, casa situada entre es Puig Gros i 
Consolació, prop de Ca s’Escaravat. Dels tres noms d'aquesta casa, aquest és el més 
modern, però em diuen que és poc conegut.
 
Can Cerrut
Fonètica: Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa santanyinera situada a Can Nin, entre Can Toni Nin i Can Toni Sec.
 
Can Coa
Fonètica: NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior
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Conjunt de dos edificis i algunes dependències annexes, situats en es Llombards, 
entre na Conill i es Carreró Estret. Són cases de portal rodó. És destacable, a més d'una 
antiga cisterna, una de les finestres pel fet  de tenir  l'ampitador amb ornamentacions 
geomètriques i una creu en alt relleu. Davant les cases hi ha un fasser i una vella alzina.
 
Can Coa
Fonètica: NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508
Situació: interior

Casa des Llombards, situada entre sa Marineta i es Corral Nou.
 
Can Coix
Fonètica: NÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Edifici i conjunt d'unes sis tanques de conreu, situades en es Llombards, entre 
s'Aljub  de  Son  Cosina  i  es  Corralots.  Les  tanques  estan  abandonades  i  la  casa  és 
inhabitable. Una planimetria des Camp d'en Torrella, sense data, dels papers de Can 
Parra atribueix aquesta construcció a un tal Joan Bonet Coix.

1818, Can Coix. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Can Colau Roger
Fonètica: ÇNÇÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada dins ses Serres, a 125 m sobre el nivell de la 
mar, entre es Molí d'en Coa i es Molí des Puig.

Can Collcurt
Fonètica: ÇN�´ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa de Son Vidal, entre l'església i Can Fred. Té portal 
rodó  i  és  una  de  les  poques  vivendes  d'aquest  lloc  que  no  han  estat  modificades. 
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Relacionada amb aquest malnom, no gaire llunny hi ha la finca dita na Collcurta (vegeu 
l’entrada corresponent).
 
Can Coloma
Fonètica: ÇNÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511
Situació: interior

Nom d'una casa i diverses tanques de conreu, amb arbres, situades al costat nord 
del nucli urbà de Santanyí, dins es Camp d'en Bover, vora ses Coves des Vicari. Dins 
una de les parcel·les hi va haver durant bastants anys el camp de futbol.
 
Can Cordella
Fonètica: ÇNRÈD´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal format per dues tanques amb pocs arbres, situades 
a la Costa, entre Ca l'Amo en Lluc Cordella i Can Blai Blai.

CTM, p. 239; MGM, 40-11i.

1829, 16 de juliol, «...del lloch dit Can Cordella». PcJA.
 
Can Cordella
Fonètica: ÇNRÈD´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa  i  terreny de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  situat  a  s'Alqueria 
Blanca, entre es Camp d'Amunt i na Comellara.
 
Can Cordella de la Costa
Fonètica: ÇNRÇD´«D««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de Ca l'Amo en Joan Cordella, casa situada a la Costa, 
prop de Can Blai Blai, al costat de na Pou.
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Can Corna
Fonètica: NÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504
Situació: interior

Casa rural de ses Salines, situada prop de sa Carroja, a sa Bassola, entre Can 
Panxeta i una altra casa de nom no recollit. A la façana, té portal rodó, una finestra i un 
finestró. Possiblement el malnom Corna prové de Cotna, per tendència ultracorrectora 
en sentir els santanyiners, ja que fan l'assimilació rn > nn, fins i tot en posició final.
 
Can Cosina
Fonètica: ÇNÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507
Situació: interior

Nom de casa situada en es Llombards, dins sa Coma, vora ses Mosqueres.
 
Can Cotxer
Fonètica: ÇNÈS
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa rural de ses Salines, situada a sa Costa, entre Can Boira i Ca na Perota. Està 
molt transformada i ara en diuen Can Pedreres.
 
Can Crestall
Fonètica: ÇNR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa rural desapareguda, situada a Calonge, a sa Talaiassa, entre Ca na Vent i el 
camí. Encara se'n veuen restes de parets amb alguns armariets i part del portal.
 
Can Curt
Fonètica: NÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 502.5
Situació: interior

406



Casa ruïnosa situada a sa Vallet, dins es Pla d'en Castell Nou, sobre un turó de 
marès a uns 50 m de la vorera de mar. Curt és malnom de ses Salines. 

El 25 de febrer de 1524 es troba un Antoni Curt Ferrer en la llista d'agermanats 
(M. Danús (1990: 162).
 
Can Curt
Fonètica: NÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Nom modern, no cartografiat, de Can Dalis, casa i terrenys situats a Cas Perets, 
entre es Saragall d'en Cosina i Lo des Poncets. 
 
Can Dalis
Fonètica: È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Casa i terrenys de conreu amb arbres, de forma irregular, situats a Cas Perets, 
entre es Saragall d'en Cosina i Lo des Poncets. Modernament se'n diu Can Curt.
 
Can Damià Llis
Fonètica: Ç«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Casa llombardera, situada vora la partió de ses Salines, entre Cas Saragall i Can 
Biel Llis. El malnom deu venir del lloc d'ubicació, anomenat sa Roca Llisa.
 
Can Damià Viudos
Fonètica: Ç«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Nom actual de les cases santanyineres de Son Pulla, també dites Can Blai Mir.
 
Can Dimoni
Fonètica: ÇÈ�

407



Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504
Situació: interior

Casa de ses Salines, situada a Baix Morell. És d'un sol aiguavés amb portal rodó 
i està restaurada.
 
Can Domingo
Fonètica: ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, dins els terrenys dits na Dominga, entre s'Era i 
Can Tià Manuel.
 
Can Farineta
Fonètica: ÇM«RÈ««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 500.5
Situació: interior

Casa salinera situada a sa Vall, dins el lloc dit es Port. És la vivenda d'un dels 
garriguers.

CTM, p. 241; MGM, 42-3g.
 
Can Felip
Fonètica: ÇM«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, dins ses Teuleres, vora Can Formatge, entre sa 
Tanca de s'Era i na Bramona.
 
Can Feo
Fonètica: MÈE
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior
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Casa ruïnosa de ses Salines, situada en es Camp Lledó, a ses Cases des Torrent, 
entre Can Casetes i Can Toni Soler.
 
Can Ferrando
Fonètica: ÇM«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa rural salinera, situada entre la casa de sa Costa i  la de Cal Sen Tomeu 
Garriguer. Té portal rodó i tres finestrons a la façana.
 
Can Fidever
Fonètica: ÇMD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa de Son Vidal, a llevant de Can Viudos. Conserva 
una creueta de pedra de Santanyí, molt rústega, sobre l'anguila de la teulada.
 
Can Figuerala
Fonètica: ÇMÆ«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior

Nom d’una casa de Cas Perets, situada entre es Camí des Tancat Vell  i  Can 
Bernat Bassa.
 
Can Formatge
Fonètica: ÇMRÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Casa santanyinera de s'Alqueria Roja, situada entre Can Sanç i sa Torre de Can 
Formatge.
 
Can Formatge
Fonètica: ÇMRÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
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Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca,  situada dins  ses  Teuleres,  entre  na Bramona i  sa 
Tanca de s'Era.
 
Can Françoi
Fonètica: ÇMR«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Casa enrunada, situada rere Consolació, entre es Pou d'en Gató i Ca l'Amo en 
Sebastià Carles.
 
Can Frare
Fonètica: MÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Nom de casa, situada a Calonge, entre Can Marinons Vell i Can Tià Gelat.
 
Can Frare
Fonètica: MÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada a ses Teuleres, entre ses Coves de sa Grava i 
sa Teulera d'en Rigo.
 
Can Fred
Fonètica: MÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa de Son Vidal, entre Can Collcurt i Cas Guaret Vell.
 
Can Galerí
Fonètica: Çï««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
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Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada a ses Teuleres, entre Can Goiet i sa Costa de 
ses Llenties.
 
Can Gallet
Fonètica: Çï«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, en es Camí de sa Canyamel, vora Can Viudos, 
entre Ca na Bernadina i Can Joan Pere.
 
Can Ganxo
Fonètica: ÈïS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Nom de casa, situada a Calonge, entre Can Miquel Ganxo i Can Toni Simon.
 
Can Gararany
Fonètica: Çï«R«ÈRø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, dins sa Punta,  entre sa Pleta i  sa Tanca de 
s'Era.
 
Can Garriguer
Fonètica: Çï«ÈÆ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa de ses Salines situada a sa Costa o a sa Carroja. En realitat, són dos els 
edificis que hi ha en aquest indret, tots dos de portal quadrat i  façana de pedres. És 
destacable la regularitat i la qualitat del pedreny d'un d'ells.
 
Can Garrit
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Fonètica: Çï«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa de ses Salines,  situada vora sa  Carroja,  entre Can Beneta i  sa  Bassola. 
Sembla que es troba dins terres que pertanyien al darrer dels llocs citats. És un edifici de 
façana renovada, sense gaire interès arquitectònic.
 
Can Garrit
Fonètica: Çï«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa i conjunt de finques situades a la Costa, vora n'Obradora i Son Pelat.

CTM, p. 244; MGM, 40-11i.
 
Can Garrit Vell
Fonètica: Çï«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa, entre es Turó d'en Cordella i Can Perdiu. Ha estat 
transformada recentment.

1809, la Casa dels Garrits. Citada com a confrontant de sa Vela. PcGV.
 
Can Garrot
Fonètica: Çï«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa, entre Ca na Punta i Can Madoneta.

CTM, p. 244; MGM, 44-10h.
 
Can Garrot
Fonètica: Çï«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
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Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Casa enrunada, situada rere Consolació, entre Can Carles i Cal Rei.
 
Can Gató
Fonètica: Çï«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, prop de la carretera de Portopetro, entre Can 
Miqueló i na Pau.
 
Can Generè
Fonètica: ÇZ««ÈRE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Casa i terreny de conreu de forma pentagonal irregular, amb arbres i una pleta, 
situats  entre es Caüll  i  es  Camí de França d'en Barres.  El terreny té  uns 400 m de 
llargària per uns 150 m d'amplària mitjana. Sobre la casa hi ha una petita creu.
 
Can Gerrer
Fonètica: ÇZ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Antiga barraca, avui desapareguda, de la costa de s'Alqueria Blanca, situada a 
Portopetro,  dins es Caló des Moix,  vora s'Hotel Mosca.  També dita sa Barraca d'en 
Gerrer, devia el nom a una persona des Carritxó.  Juntament amb Can Sidoro, era la 
barraca més vella del caló. La derruïren vers 1975 o 1976, quan feren el port esportiu. 
Els informants diuen que no fou feta en temps seu. Era un edifici de dues plantes, amb 
un escar orientat cap al fons del caló. Sembla que era coberta de volta. A la planta de 
dalt tenia almenys dues finestres i a la part oposada a l'escar un portal obert a la planta 
baixa. Des de la part de terra es podia accedir  a través d'una escala de cinc escalons i un 
replà, a un portal que donava a la planta superior. Un curiós sistema de canals conduïa 
l'aigua del terrat cap a la cisterna.
 
Can Goiet
Fonètica: ÇNÈ9«
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Casa situada prop de Consolació, dins sa Marina, vora Lo d'en Teuler, coneguda 
modernament amb la variant de Can Vilasco.

CTM, p. 253; MGM, 40-12h.
 
Can Goiet
Fonètica: ÇNÈ9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada a ses Teuleres, entre Can Relló i Can Galerí.
 
Can Goiet
Fonètica: ÇNÈ9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa de Son Vidal, entre Can Rossis i Ca Madò Tonina 
Aina Mina.
 
Can Guillem Bet
Fonètica: ÇïÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Casa i terreny situat a s'Alqueria Blanca, a sa Bassa des Coll, vora la carretera de 
Portopetro.

CTM, p. 253; MGM, 43-7a.
 
Can Guillem Eulària
Fonètica: ÇïÇ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada a ses Teuleres, entre Can Vidal i Cas Sutro.
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Can Guillemó
Fonètica: *Çï´«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d’una peça de terra de localització desconeguda.

1695, can Guiemó. ARM, D-1281.

Can Gustí Blonquet
Fonètica: ÇNÇBÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa i terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, entre 
na Cosme Vella i sa Serra Mitjana. Està dividit en tres tanques.
 
Can Jana
Fonètica: ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Nom  d'una  casa  i  de  dues  tancones  de  conreu,  amb  arbres,  situades  en  es 
Llombards, entre Son Senalla i na Serral.

CTM, p. 253; MGM, 42-10c.
 
Can Jaume de sa Talaia
Fonètica: ÇZ«D«««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada del topònim sa Caseta, situat a Santanyí, entre es Camp 
Forà i sa Pleta, prop des Turó d'en Balutxo.
 
Can Jaume Gelat
Fonètica: ÇZ«Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
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Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Casa de Calonge, situada entre Can Tià Gelat i Can Brut.
 
Can Jaume Roca
Fonètica: ÇZ«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Nom de casa, situada a Calonge, entre Can Toni Roca i sa Tanca de s'Era.
 
Can Jaume Verro
Fonètica: ÇZ«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517
Situació: interior

Casa i  terreny de  conreu amb arbres,  de  forma romboïdal,  situat  a  Calonge, 
probablement dins sa Cala Vermella. Modernament en diuen Ca sa Viuda.

CTM, Can Verro, p. 305; MGM, íd., 41-4h.
 
Can Joan Conoi
Fonètica: ÇZÇNÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509
Situació: interior

Casa situada en es Llombards, a la dreta de Son Piris Vell, edifici amb el qual 
forma un sol cos. És de dos aiguavessos, però el posterior es troba mig en ruïnes.

El personatge que prestà el  nom a aquesta casa era un oncle de l'informador 
Miquel "Gustina" que nomia Joan Vila i morí durant el temps de la Guerra Civil.
 
Can Joan des Sauló
Fonètica: ÇZÇ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517
Situació: interior
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Casa i terreny de forma romboïdal, situats a Calonge, entre sa Pleta de sa Torre i 
sa Talaiassa. Està partit en unes set tanques, la majoria de conreu amb arbres, però hi ha 
alguns indrets de garriga.
 
Can Joan Marranxa
Fonètica: ÇZÇ«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Casa  situada  baix  des  Puig  Gros,  entre  ses  Rotes  d'en  Baltasar  i  Can  Joan 
Pujaleta.

Potser  és  interessant  anotar  que  un  dels  informants  contà  que  l'origen  del 
malnom, segons deia un avantpassat d'aquesta casa, fou originat pel fet que una dona 
que hi habità temps enrere duia una coa molt llarga, quasi fins als peus,  i d'aquest tipus 
de coa en deien en temps antic una marranxa. El DCVB no registra aquesta accepció.
 
Can Joan Mino
Fonètica: ÇZÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Edificació salinera, situada en es Camp Lledó, a ses Cases des Torrent, entre Can 
Mino Vell i Can Tomàs Reina.
 
Can Joan Pere
Fonètica: ÇZÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, situada a s'Alqueria Blanca, entre Can Gallet i na 
Pau.
 
Can Joan Pujaleta
Fonètica: ÇZÇZ«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Casa rural santanyinera, situada baix des Puig Gros, entre Can Bernadí i Can 
Joan Marranxa. És possible que el malnom Pujaleta no tengui res a veure amb pujal, 
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sinó amb el topònim es Pujolets, rere Consolació. A Santanyí Pujoleta existeix com a 
malnom.
 
Can Joan Ranqueta
Fonètica: ÇZ«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa dels afores de s'Alqueria Blanca, situada entre sa Carretera de Santanyí i Ca 
Mavi.
 
Can Joan Sóller
Fonètica: ÇZÈ´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Casa i terres situades en es Llombards, dins es Pinaret Petit, vora el límit des 
Matar Gran.

CTM, p. 254; MGM, 42-9i.
 
Can Joan Terrassa
Fonètica: ÇZÇ«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Nom de casa i d'unes vuit  o nou finques de Santanyí, la majoria amb arbres, 
situades a ses Angoixes, entre Son Pinta i la partió de Felanitx. Hom diu que és casa 
més antiga que Can Sebastià Terrassa.

CTM, p. 254; MGM, 40-8g.
 
Can Jordi
Fonètica: ÈZ�RD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa situada a Calonge, dins es Corral Cremat.
 
Can Jordi

418



Fonètica: ÈZ�RD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, dins Son Tou, vora la partió des Pinar.
 
Can Jordi
Fonètica: ÈZ�RD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Petita aglomeració de cases i de finques de límits no del tot precisos, situada a la 
Costa, entre es Guaret Vell i na Jaume. Comprèn més de vint o vint-i-cinc tanques de 
conreu, generalment molt petites i amb corralets.

CTM, p. 254; MGM, 40-12i.

1784, Câ Jordi. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
 
Can Jordi de sa Roca
Fonètica: ÇZ�RDD««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa i finca situades a la Costa, a Can Jordi. La motivació del determinant és una 
gran tenassa que serveix de fonament a la casa.
 
Can Julià Ros
Fonètica: ÇZÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa de ses Salines situada a Baix Morell. Té portal rodó i la façana orientada 
cap al carrer.
 
Can Llasses
Fonètica: È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
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Longitud: 510
Situació: interior

Tanqueta de conreu amb arbres, de forma quadrangular, situada a Santanyí, a 
s'Alqueria Roja, entre es Clos de sa Senyora i Can Torrelles. No hi ha cap casa que en 
pugui haver motivat el nom.
 
Can Llasses
Fonètica: È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: interior

Barraca de guàrdia secreta situada en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, i 
dins ses Rotes Noves, prop de la costa des Màrmols.  Es tracta d'una construcció de 
pedra en sec de 8’40 m de façana, per 4 m de costat, dividida en dues cambres desiguals 
amb sengles portals orientats a xaloc. Hi ha restes d'un porxo afegit i d'un corral. Davant 
el porxo es veuen les runes d'un forn de coure pa. Sobre una de les parets laterals, creix 
un dels dos exemplars d'Ephedra fragilis coneguts en el terme de Santanyí. 

A uns 50 m a ponent,  hi  ha una construcció talaiòtica de base quadrangular, 
d'uns 8’50 m per per 7 m i vers 1’50 m de màxima alçada.

D'aquesta caseta de vigilància, també se'n diu sa Barraca d'en Llasses.
 
Can Lluent
Fonètica: Ç´È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa santanyinera, situada a Can Nin, vora es Camí de Felanitx.
 
Can Madoneta
Fonètica: Ç«DÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa, vora Can Maimó, entre s'Era de Can Maimó i es 
Farratger.
 
Can Maimó
Fonètica: Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
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Situació: interior

Casa  rural  situada  a  la  Costa,  vora  Can  Madoneta,  entre  Ca l'Amo en  Joan 
Maimó i es Farratger. Conserva una bella finestra amb un escut i, a la cuina, una estrella 
mostrejada de moltes perforacions.

CTM, p. 255; MGM, 40-10h.

1784, Sô Maymo. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1818, Son Maimó. Apeo de Garay (Santanyí).
1842, 5 de març, can Maymó. PcGe.
1867, Can Maymó. Circumscripció parrroquial. APS.
1914, Can Maimó. PcCo.
 
Can Maleit
Fonètica: Ç«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa de ses Salines, situada a sa Carroja, al costat des Molí Nou. Té el portal 
rodó  amb una  finestra  a  sobre  amb  motlura  senzilla.  És  destacable  pel  seu  interès 
arquitectònic la canal que té al costat i el forn de coure pa, fet de marès. Damunt el 
portal es pot llegir: «1861 AÑO».
 
Can Maleit
Fonètica: Ç«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa de ses Salines, situada a sa Carroja. No té gaire interès arquitectònic. El 
portal és quadrat i la façana no té aspecte de ser gaire antiga.
 
Can Malric
Fonètica: ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de Cas Malric, casa i terres de Santanyí, situades a la 
carretera de Felanitx, vora la partió del terme.

1818, Can Malrich. Apeo de Garay (Santanyí).
1858, 31 de desembre, Can Malrich. PcCn.
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Can Malric
Fonètica: ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de Cas Malric, casa i terres de Santanyí, situades a la 
carretera de Felanitx, entre la casa originària d'aquest nom i la de Can Trompa, amb la 
qual forma un sol conjunt arquitectònic.
 
Can Manresa
Fonètica: Ç«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de sa Barraca d'en Manresa, situada a Santanyí, 
dins na Turca, prop de na Marca.
 
Can Manresa
Fonètica: Ç«È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-5-8
Latitud: 4354
Longitud: 501.5
Situació: interior

Casa situada a ses Salines, dins es Mitjà Gran. És de dos aiguavessos amb portal 
quadrat i cinc finestres a la façana, tot de bona fàbrica. Té dos cossos adossats. Era del 
metge Manresa de Santanyí.

CTM, p. 256; MGM, 42-4e.
 
Can Marc de ses Nines
Fonètica: ÇRD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Casa  de  s'Alqueria  Blanca,  situada  vora  es  Camí  de  Cas  Concos,  dins  es 
Cardassar, entre es Clos d'en Mercader i sa Rota des Soldat.
 
Can Marc Gros
Fonètica: ÇRÈÄR�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
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Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Casa situada a la Costa, vora Can Blai Blai. Té portal rodó amb una finestra amb 
motlura a sobre i un fasser alt al costat.
 
Can Marge
Fonètica: ÇRZ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa rural  salinera, abans enrunada, situada a sa Costa vora Cal Sen Tomeu 
Garriguer. El portal, quadrat, porta la data de 1786.
 
Can Mariaina
Fonètica: Ç«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Casa de camp santanyinera, situada baix des Puig Gros, entre Can Bernadí i ses 
Rotes. 
 
Can Marines
Fonètica: Ç«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 518
Situació: interior

Possessió situada a Calonge, entre Cas Senyor i la partió de Felanitx. Les cases 
es troben dins el tancat dit ses Pedreres, vora la partió des Figueral Vell. És un edifici de 
tres plantes amb portal quadrat i balcó. A l'angle de la dreta hi ha unes dependències 
amb una bella escala exterior i creu de pedra sobre la cantonada. L'angle de l'esquerra 
està resguardat per una torre de defensa de planta circular que fou rebaixada d'altura fins 
a la finestra. Tenia matacà. Està coberta amb una cúpula de mitja taronja. L'accés es 
realitza des de l'interior de la casa. Conserva un escut amb l'anagrama de Jesús i la data 
de 1633, que pot correspondre a l'any de la construcció.

La possessió, d'unes 320 quarterades, fou parcel·lada, segons l'informant Miquel 
"Marines", el 1921 pel seu propietari Pere Antoni Socias, el qual li donava el nom de 
Calonge. El nom de Can Marines, amb el qual ara és coneguda, es deu als qui hi estaren 
d'amos, els Marines de s'Horta, segons M. Vallbona (1985). Es diu que Can Marines, 
Cas Senyor i Cas Vetles (s'Horta), possessions de plantes llargues i estretes, amb façana 
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marítima,  eren  tres  llegítimes  d'una  mateixa  finca.  És  probable  que  el  nom  de  la 
població de Calonge sigui adoptat del nom de la finca on està situada.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 256; MGM, 41-5f.
1837, Can Marinas. PcT.
1910-1920. S'estableix Can Marines. A. Vidal Ferrando (1992: 46).
 
Can Marinons Vell
Fonètica: Ç«RMÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Casa situada a Calonge, entre Can Toni Paulo i Can Frare.
 
Can Mariot
Fonètica: *Ç«RÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut,  de localització desconeguda. Podria ser el  precedent de na 
Mariot, lloc situat a s’Alqueria Blanca, entre na Pau i na Gaiana. 

1818, Can Mariot. Apeo de Garay (Santanyí). 

Can Marranxa
Fonètica: Ç«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de Can Pep Carles, casa situada entre es Puig Gros i 
Consolació, prop de Ca s’Escaravat. Dels tres noms recollits per a aquesta construcció, 
aquest, cronològicament, és el segon. Vegeu Can Pep Carles i Can Cassot.

CTM, p. 256; MGM, 40-12g.
 
Can Marranxa
Fonètica: Ç«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral
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Construcció del litoral de s'Alqueria Blanca, situada a Portopetro, a sa Platja, 
entre Can Cabana i es Mollet de sa Galera. És una casa de dues plantes, referida de 
mescla de calç i grava. Amb el temps, ha agafat un color de canyella. Té dos escars.
 
Can Marranxa
Fonètica: Ç«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada vers ses Esparegueres, entre Cas Piano i es 
Pins de Can Marranxa.
 
Can Marranxa
Fonètica: Ç«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada a ses Teuleres, entre es Gatovar i sa Tanca de 
s'Era.
 
Can Martina
Fonètica: Ç«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior

Casa i terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en es Llombards, 
entre na Conill i el nucli de població. És la casa més antiga, de les dues que porten 
aquest nom en esLlombards.
 
Can Martina
Fonètica: Ç«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507
Situació: interior

Casa llombardera situada dins es Camp de s'Aljub, en les antigues pertinències 
de Son Berard.
 
Can Mateu Metge
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Fonètica: Ç«ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa situada als afores de Santanyí, vora Lo d'en Manresa, al costat des Camí de 
s'Alqueria Blanca. Fa nom per un fill del metge Bernat Escales, aquest, fill il·lustre de la 
vila.
 
Can Mel
Fonètica: ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Casa llombardera, situada entre es Corral Nou i na Conill.
 
Can Mel
Fonètica: ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507
Situació: interior

Casa des Llombards, situada entre Can Pascolí i ses Deu.

CTM, p. 258, Can Mèl; MGM, 42-10d, íd.

Can Meler
Fonètica: ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, vora sa Costa de Son Sanç, entre ses Garines i 
Can Toni Sanç.
 
Can Mercadal
Fonètica: Ç«R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507.5
Situació: interior
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Casa i  terres situades en es Llombards, al  sud de Son Cosina.  Es tracta d'un 
conjunt  d'edificis  antics,  de caràcter  auster,  amb el  cos  principal  situat  a  la  part  de 
ponent i amb la façana orientada a migjorn. Té portal rodó amb una finestra a sobre i 
alguns finestrons petits. A la dreta hi ha una cisterna i un altre cos amb potal quadrat i 
una finestra desplaçada de l'eix de simetria. Més a la dreta hi ha unes construccions 
ruïnoses. Sobre l'anguila de la teulada del cos principal hi ha una creu de Malta feta amb 
pedra  de  Santanyí  que  porta  la  data  de  1787,  que  deu  correspondre  a  l'any  de 
coronament de l'edifici.

CTM, p. 258; MGM, 42-10c.
 
Can Mero
Fonètica: ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Cases d'en Mero, de ses Salines, edifici situat a 
sa Vall, dins na Fonda.
 
Can Mino Vell
Fonètica: ÈÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Edifici en ruïnes, situat a ses Salines, en esCamp Lledó, entre Ca sa Viudeta i 
Can Joan Mino. És una de ses Cases des Torrent.
 
Can Miquel Bet
Fonètica: ÇEÈBE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada en es Camí de Calonge, entre ses Bassetes i 
ses Serres.
 
Can Miquel Comtès
Fonètica: ÇÇEÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior
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Casa situada a Calonge, dins es Comtès, vora es Revolt d'en Maganet.
 
Can Miquel de sa Carroja
Fonètica: ÇÇE«««È�Z«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa rural de ses Salines, situada a sa Carroja, entre Can Portell i Can Beneta. 
Casa d'aspecte modern, amb portal quadrat.
 
Can Miquel Ganxo
Fonètica: ÇEÈÆS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa situada a Calonge, entre Can Ganxo i Can Tòfol Roca.
 
Can Miquel Goiet
Fonètica: ÇÇEÄÈ9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Casa de s'Aqueria Blanca, situada dins Son Punta, vora sa Marina i vora Can 
Goiet.
 
Can Miquel Pau Llarg
Fonètica: ÇÇEÈ´R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4362
Longitud: 517
Situació: interior

Casa de Calonge, situada vora les fites nombres nombres 18 i 19 de la partió de 
Felanitx, vora la casa de Can Vetla.
 
Can Miqueleta
Fonètica: ÇÈ««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505.5
Situació: interior
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Casa situada a Cas Perets, a la part posterior de Can Cabrer. Ambdós edificis, ara 
unificats,  són  coneguts  sota  la  denominació  de  Can  Terringo  (vegeu  l’entrada 
corresponent). El que ens ocupa està força destrossat per unes obres modernes. Té portal 
rodó i una bella cisterna exterior -coberta per un conjunt de lloses inclinades- amb una 
pica al costat
 
Can Miqueló
Fonètica: Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada vora la carretera de Portopetro,  entre Can 
Timoner i Can Pere Gustí.

1818, Can Miqueló. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Can Mitjanit
Fonètica: ÇZ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517
Situació: interior

Casa situada a Calonge, entre Can Toll i es Comellar des Fusters.

1858, 31 de desembre, Can mitxenit. PcCn.

Can Moix
Fonètica: ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Angoixes d’en Rave, situades a Santanyí, entre 
es Camí de s'Eixorca i sa Pleta Petita de Son Danusset. El nom és anterior, segons un 
informant, a ses Angoixes d'en Rave i posterior a ses Angoixes de l'Amo en Bernat de 
So n'Amer. El malnom és felanitxer.

Can Moix
Fonètica:ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508
Situació: interior
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Variant no cartografiada de Lo de sa Galereta, tanca situada a Santanyí, dins ses 
Angoixes, vora es Carreró de s’Eixorca. Era d'un felanitxer portador d'aquest malnom.

Can Morlà
Fonètica: ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Roja, situada entre Son Morlà i sa Tanca des Patró. També es 
diu Can Toni Soler, que deu ser el nom modern.
 
Can Moro
Fonètica: È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Variant no cartografiada de Can Rafel Moro, casa rural de s'Alqueria Blanca, 
situada prop de Consolació,  vora es Camp d'Amunt, entre Can Françoi i Ca sa Viuda.
 
Can Mossa
Fonètica: È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504
Situació: interior

Casa  de  ses  Salines  situada  a  Baix  Morell.  Té  el  portal  quadrat  i  la  façana 
referida.
 
Can Nigorra
Fonètica: ÇÈÄ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa salinera, situada entre es Port i Cala Galiota, a sa Puntassa, 
entre sa Pedra Plana i es Carregador. Està davant la casa dels Nigorra de Santanyí, un 
edifici construït vers 1928-1929. Es pesca des d'un penyalet d'uns 3 m d'altura.
 
Can Nin
Fonètica: È
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Casa llombardera, situada entre Can Carrió i Cas Saragall, amb la qual forma un 
sol cos. És un edifici de dos aiguavessos i portal rodó. Davant l'entrada s'havia obert el 
tall  d'una profunda pedrera de pedreny de Santanyí. Sobre l'anguila de la teulada hi 
havia una creu de Malta fragmentada, de pedreny i a la façana principal, sobre la canal, 
un rellotge de sol que desaparegué ja fa una quinzena d'anys, o potser més. A la façana 
posterior, hi ha una carassa esculpida a una pedra, la qual  fou coberta en adossar-hi una 
contrucció novella i ara és visible de bell nou.
 
Can Nin
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 510.5
Situació: interior

Aglomeració de sis cases i un conjunt de tanques de conreu amb arbres, situades 
vora es Camí de Felanitx, entre Son Vidal i es Camp de sa Vinya.
 
Can Nofre Ros
Fonètica: Ç�R«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504.5
Situació: interior

Casa de ses Salines situada vora es Camp Lledó. Es diu que el lloc on es troba és 
un establit antic de ses Marines.
 
Can Norat
Fonètica: ÇÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Nom d’una  casa  situada  a  Cas  Perets,  entre  na  Verdal  i  la  partió  des  Rafal 
Genars.
 
Can Nova
Fonètica: È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
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Longitud: 505.5
Situació: interior

Casa  situada a  Cas  Perets,  i  conjunt  de  cinc  tanques  de  conreu  amb arbres, 
globalment de forma pentagonal, situades entre Lo d'en Banyeta i Can Curt. La casa té el 
portal quadrat i és de dues plantes i dos aiguavessos.

Can Padrina
Fonètica: *Ç«ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant  antiga,  despareguda,  de  Can  Padrines,  tanca  de  conreu,  sense  casa, 
situada en es Llombards, dins Son Piris.

1867, «Can Pedrina..., en alodio de Berart». PcCl.

Can Padrines
Fonètica: Ç«ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada en es Llombards, dins 
Son Piris. No hi ha cap casa. Sembla que antigament es deia Can Padrina.

Can Panxeta
Fonètica: Ç«S««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504
Situació: interior

Casa rural salinera, situada prop de sa Carroja, a sa Bassola. Té portal rodó i 
finestra i la façana principal no es troba al carrer.
 
Can Parra
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada de Cas General, casa santanyinera i conjunt de forma 
trapezoïdal de quatre finques conradisses poc poblades d'arbres i alguns petits tancons, 
situats vora la partió de Felanitx, entre es Xebel·linar i na Rossellona.
 
Can Pascolí
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507
Situació: interior

Casa i terreny format per catorze tanques conradisses, situades en es Llombards, 
vora la partió de ses Salines, entre na Pitja i sa Marina Rosera.

CTM, Can Pasqualí, p. 271; MGM, Can Pasculí, 42-10d.
 
Can Patró
Fonètica: Ç«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Nom de casa i finca santanyinera de forma irregular, situada vora s'Eixorca. La 
casa té un sol aiguavés amb un gran contrafort darrere. Em diuen que fa nom per un tal 
Antoni "Patró" de Santanyí.

1818, can Patró. Apeo de Garay (Santanyí). 

Can Pau
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517
Situació: interior

Nom de casa, situada a Calonge, a frec de la partió de Felanitx,  entre la fita 
nombre 17 de la divisió municipal i Can Vetla.
 
Can Pedacet
Fonètica: Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior
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Nom d'un solar del casc urbà de Santanyí, en el qual hi ha edificada s'Escola 
Nova. Ha de tenir alguna relació amb una tanca de les immediacions dita na Pedacet. 
Ambdues deuen perpetuar un antic malnom.
 
Can Pedreres
Fonètica: Ç«ÈDRR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant no cartografiada i moderna de Can Cotxer, casa rural salinera situada a 
sa Costa, entre Can Boira i Ca na Perota. Està molt transformada.
 
Can Pedro Pau
Fonètica: ÇDRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517
Situació: interior

Casa situada a Calonge, entre Can Rito i sa Vinya Vella.
 
Can Pelaia
Fonètica: *Ç«È9«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'una casa situada en es Llombards, a lloc desconegut. També 
es documenta amb el nom de Ca na Peleia. El malnom deu basar-se en el nom antic del 
peix homònim, avui dit precisament peleia.

1815, «les cases de can Pelaya». PcCl.
 
Can Pelat
Fonètica: Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, situat en es Pujol, vora Lo 
d'en Garí. No hi ha cap casa.
 
Can Pelleta
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Fonètica: Ç«È´««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517
Situació: interior

Nom  de  casa  situada  a  Calonge,  entre  Can  Taconer  i  Can  Rito.  És  la 
denominació antiga. Ara és coneguda sota el nom de Cas Sabater.
 
Can Pep Carles
Fonètica: ÇEÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Casa situada ran del camí que va per la vall que es troba entre Consolació i es 
Puig Gros. Es troba prop de Ca s'Escaravat, a una altura de 155 m sobre el nivell de la 
mar. Dels tres noms recollits per a aquest edifici, aquest és el més antic.  Vegeu Can 
Marranxa i Can Cassot.
 
Can Pep Ferrer
Fonètica: ÇE«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Casa del litoral calongí, situada a Cala d'Or, entre sa Punta de Cala Llonga i ses 
Barraques de Ca n'Espina. És una de les cases més antigues del lloc. A baix té un escar 
lleugerament picat dins la roca.
 
Can Pep Siulano
Fonètica: ÇEÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 506
Situació: interior

Casa i terres, situades en es Llombards, dins es Pinaret Petit, vora sa Carretera 
des Far. L'antropònim Siulano és possiblement una masculinització de Siulana, malnom 
actual de Santanyí, procedent de Silvana, per matàtesi i vocalització.

El CTM, p. 275, transcriu Can Pep Sóller. També el MGM, 42-9i / 44-9a.
 
Can Perdiu
Fonètica: Ç«RÈD
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa, entre Can Garrit Vell i Cal Sen Guillem Garrot. 
Ara transformada, era un edifici antic, de portal rodó. Sembla que havia tingut torre de 
defensa, ja que una paret corba de l'interior de la casa era coneguda sota el nom de sa 
Torre (vegeu l’entrada corresponent). Es diu que el nom musulmà d'aquesta casa era 
Binifà (vegeu l’entrada corresponent), però és topònim extingit.
 
Can Pere Antoni
Fonètica: ÇR«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada vers ses Esparegueres, entre Ca sa Viuda i 
Can Simon.
 
Can Pere Antoni Comes
Fonètica: ÇR«Ç�È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de Can Pere Comes, casa llombardera situada dins sa 
Coma, vora es Camí de ses Salines.
 
Can Pere Comes
Fonètica: ÇR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507.5
Situació: interior

Casa llombardera, situada dins sa Coma, vora es Camí de ses Salines. També 
se'n diu Can Pere Antoni Comes. El malnom està basat en el nom de la finca on es troba 
situada.
 
Can Pere des Ases
Fonètica: ÇR«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515
Situació: interior
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Variant  no  cartografiada  de  Can  Pere  Domingo,  casa  i  terres  situades  a 
s'Alqueria Blanca, entre Ca n'Estranya, sa Travessia des Pujol i es Camí de Calonge.
 
Can Pere Domingo
Fonètica: ÇR«DÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515
Situació: interior

Casa i terres situades a s'Alqueria Blanca, entre Ca n'Estranya, sa Travessia des 
Pujol i es Camí de Calonge. També es diu Can Pere des Ases.
 
Can Pere Gros
Fonètica: ÇR«ÈÄR�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Nom d'una de les cases des Torrent, a ses Salines.
 
Can Pere Gustí
Fonètica: ÇR«ÄÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Casa  i  terreny  de  conreu,  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  vora  la  carretera  de 
Portopetro, entre es Rotitxol i sa Tanca.
 
Can Pere Ignasi
Fonètica: ÇRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 516
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, dins es Antigors.

CTM, p. 275; MGM, 41-3i.
 
Can Pere Joan
Fonètica: ÇR«ZÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
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Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa i terreny de conreu amb arbres, situat a Calonge, entre sa Vinya Vella i Can 
Baltasar. També es coneix amb el nom de Can Pere Joan des Tarongers.
 
Can Pere Joan des Tarongers
Fonètica: ÇR«ZÇ««RÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de Can Pere Joan, casa i finca situades a Calonge, entre 
sa Vinya Vella i Can Baltasar.
 
Can Pere Sanç
Fonètica: ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada prop de ses Coves de sa Grava, entre Son 
Ponç Vell i Can Tià Marranxa.
 
Can Pere Xina
Fonètica: ÇR«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515.5
Situació: interior

Casa situada dins Son Moro, davant sa Comuna de Son Moro, vora sa Pleta des 
Comellar Nou. Xina és un hipocorístic de Francina (J. Miralles i Monserrat, 1996: 27).

CTM, Can Xina, p. 307; MGM, íd. 43-6a.
 
Can Pere Xurí
Fonètica: ÇR«SÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Nom de casa i finques, situades a Santanyí, prop de la partió de Felanitx, dins na 
Pere.
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Can Perets
Fonètica: ÇÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505
Situació: interior

Nom de casa i d'un conjunt rectangular de quatre finques, situades a Cas Perets, 
entre Lo d'en Pascolí i sa Figuera Grossa.
 
Can Pins
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant deformada, no cartografiada, del topònim na Campins, situat a la Costa, 
vora na Melis.
 
Can Poco
Fonètica: È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  Son  Poco,  finca  santanyinera  de  dimensions 
reduïdíssimes, situada entre es Campàs i s'Era d'en Neo.
 
Can Pol
Fonètica: È�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Casa de Cas Perets, situada entre Can Ximena i Can Venys.
 
Can Poll
Fonètica: È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 513.5
Situació: interior
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Casa i  terreny de forma trapezoïdal,  integrat  per tres tanques de conreu amb 
arbres, situat dins sa Bassa Llova.

CTM, p. 287; MGM, 43-3a.
 
Can Ponç Poncet
Fonètica: Ç�È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504
Situació: interior

Casa situada a ses Salines, dins el terreny de ses Bornades.
 
Can Portell
Fonètica: ÇRÈ´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa rural salinera, situada a sa Carroja, entre Can Maleit i Can Miquel de sa 
Carroja. Té portal quadrat i aspecte modern.
 
Can Pubil
Fonètica: ÇÈB
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Nom de casa i de quatre o cinc finques situades a Cas Perets, vora les cases des 
Rafalet. L'edifici és de portal rodó i té cisterna interior amb la capella sobreixida a la 
façana. No gaire lluny hi ha un aljub antic sense volta,  amb una canal que conduïa 
l'aigua fins a un grup de piques en les quals abeuraven el bestiar.

El CTM, p.356, transcriu, erròniament, Cas Pubil; MGM, id, 42-9a.
 
Can Pubil
Fonètica: ÇÈB
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 505
Situació: interior

Casa de ses Salines, situada vora sa Sort.
 
Can Pubila
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Fonètica: ÇÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior

Casa des Llombards, situada entre Can Martina i Can Vermell.
 
Can Puça
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa de camp situada vora la ratlla divisòria del terme de Felanitx, entre sa Rota 
des Pi i sa Tanca de ses Cases.

CTM, p. 287; MGM, 40-10g.

Can Racó
Fonètica: Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511
Situació: interior

Tanqueta de conreu, de forma irregular, quasi sense arbres, situada a Santanyí, 
dins es Camp d'en Bover, vora el casc urbà de la vila, entre s'Era d'en Coloma i ses 
Coves des Vicari.
 
Can Rafel
Fonètica: Ç«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Casa enrunada fins als fonaments, situada rere Consolació, entre Can Rafel Moro 
i ses Esparegueres. Diuen que el propietari nomia Rafel Damià.
 
Can Rafel des Serral
Fonètica: Ç«ÇE««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517
Situació: interior
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Variant  no  cartografiada  del  nom de  les  cases  des  Serral  Nou,  lloc  situat  a 
s'Alqueria Blanca, prop de Portopetro, entre na Mianda i es Serral Vell.
 
Can Rafel Moro
Fonètica: Ç«EÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa rural de s'Alqueria Blanca, situada prop de Consolació, entre Can Françoi i 
Ca sa Viuda. També es diu Can Moro.
 
Can Rafel Ramon
Fonètica: Ç«ÇE«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 516
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de les cases antigues de Son Ramon, situades a 
s'Alqueria Blanca, a l'est de Son Valenç, i al sud de l'antic límit de Son Rossinyol.
 
Can Rave
Fonètica: ÇÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Casa llombardera, situada dins es Pinaret Gran, en el lloc des Pinaret d'en Rave.
 
Can Rebeu
Fonètica: Ç«ÈBE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa i terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situats a Calonge, vers 
es Comtès, entre ses Tanques des Batlet i es Revolt. El terreny està parcel·lat en quatre 
tanques.
 
Can Rebeu
Fonètica: Ç«ÈBE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
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Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa situada a Calonge, dins es Comtès, no gaire lluny de Can Rebeu Vell. Hi 
estava un tal Jaume "Rebeu", que morí vers la dècada de 1940.  
 
Can Rebeu Vell
Fonètica: Ç«BEÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa situada a Calonge, dins es Comtès, entre es Corrals Nous i es Camí de ses 
Verdals. 
 
Can Reina
Fonètica: È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506.5
Situació: interior

Casa i conjunt de tres tanques amb arbres, situades a Cas Perets, entre sa Tanca 
de Davant ses Cases, de Son Ferrer i Lo d'en Conill.

CTM, p. 289; MGM, 42-9b.
 
Can Reinaina
Fonètica: Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de Can Basqueja, casa des Llombards situada 
entre es Mitjà d'en Bassa i Can Martina. Hi estava una dona dita madò Reinaina.
 
Can Relló
Fonètica: Ç«È9
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior
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Casa de s'Alqueria Blanca, situada a ses Teuleres, entre Can Frare i Can Goiet. 
Fa anys que estava enrunada i només conservava les parets mestres. Ara està renovada. 
Tenia una petita creu de pedra sobre la teulada, amb el braç superior romput.
 
Can Reüll
Fonètica: Ç«È´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506
Situació: interior

Casa i conjunt de cinc tancons situats a Cas Perets, entre es Camí des Tancat 
Vell i es Camí de Ca n'Escrivana. Té un portal rodó i un finestró de pedreny tot d'una 
peça.  A la  dreta,  en  mirar  la  façana,  hom veu un  portal  quadrat  i  una  cisterna.  A 
l'esquerra es troba una estància coberta per una volta de quatre vents.

CTM, Can Ravull, p. 289; MGM, íd., 42-8a.
 
Can Rigo
Fonètica: ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada vora sa Carretera de Santanyí, entre Can Joan 
Ranqueta i ses Pruneres.
 
Can Rito
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa de Calonge, situada vora na Cosme Vella, entre Can Tanca i Ca n'Andreu 
Ramon. Rito és una masculinització de Rita.
 
Can Rito
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517
Situació: interior

Casa situada a Calonge, entre Can Taconer i Can Pedro Pau. Sobre el malnom 
Rito, vegeu l’entrada anterior.
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CTM, p. 290; MGM, 41-4f.
 
Can Robeta
Fonètica: ÇÈB««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Casa de Cas Perets, situada entre sa Tanca d'en Vinyola i Can Ximena.
 
Can Roca
Fonètica: *È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Nom desparegut d’una casa de Calonge, possiblement la que ara és coneguda 
sota el nom de Can Tòfol Roca. 

1818, Can Roca. Apeo de Garay (Santanyí).

Can Roig Minso
Fonètica: Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Barraca d'en Roig Minso, situada en es Pujol, vora 
es Pou Vell i sa Vinya de l'Amo Antoni Ramon.
 
Can Rosset
Fonètica: ÇÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517
Situació: interior

Casa situada a Calonge, prop de sa Tanca Gran, entre Can Brut i Can Biel Puig.
 
Can Rossinyol
Fonètica: ÇÈø�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514
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Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, entre Can Blanca i Can Serres.
 
Can Rossis
Fonètica: È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa de Son Vidal, entre Can Fidever i Can Goiet. Fa 
anys que va servir d'escola. Sobre el portal es veia la data de 1720. El malnom Rossis, 
coneix la variant Ròssecs, segurament més antiga. Per al canvi lingüístic de la vocal, cf. 
càvec > càvic.
 
Can Rotes
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca quadrangular  situada a  la  Costa,  dins  Son Ferreret,  entre  n'Estela  i  es 
Tancat. Té arbres, dos petits redols de pleta, un tancó al costat i una casa ruïnosa. 
 
Can Rotes
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Casa situada rere Consolació,  dins  sa Rota des  Fusters,  vora es Camí  de Ca 
s'Escaravat.
 
Can Sabater
Fonètica: Ç«B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  Can  Sabater  de  Més  Amunt,  casa  situada  a 
s'Alqueria Blanca, entre Can Silvestre Sabater i Ca sa Madona Maria.
 
Can Sabater de Més Amunt
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Fonètica: Ç«B«ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Casa  i  tereny de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  situat  a  s'Alqueria 
Blanca, entre Can Silvestre Sabater i Ca sa Madona Maria. També en diuen simplement 
Can Sabater.

CTM, Can Sabater d'Amunt, p. 291; MGM, íd., 41-2h.
 
Can Sabater de Més Avall
Fonètica: Ç«B«ÇD««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Casa i terres situades a s'Alqueria Blanca, vora la carretera de Portopetro, entre 
na Dominga i Ca sa Madona Maria.

CTM, Can Sabater de Baix, p. 291; MGM, íd., 41-2i.
 
Can Sales
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de Son Vives, aplicada només a la casa de la 
possessió. Està situada a Santanyí, al costat de les cases de Maria, davant Son Morlà.
 
Can Salvador Rabí
Fonètica: Ç«ÇD«ÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa santanyinera situada a Can Jordi,  entre ses Figueres de Moro i  Cal Sen 
Tomeu de sa Botiga. El malnom Rabí ha existit fins fa pocs anys a Santanyí.
 
Can Salvador Soler
Fonètica: Ç«ÇDÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
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Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Edifici saliner des Camp Lledó, situat a ses Cases des Torrent, vora Can Toni 
Soler.
 
Can Sanç
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa situada a la Costa, dins Son Vidal, vora sa Quintana. Està referida de blanc 
i  té  portal  rodó.  Podria  haver  estat  la  casa  de  la  possessió  i  qui  sap  si  de  l’antiga 
Alqueria Poca, ja que es troba voltada de tres elements característics de tals llocs, com 
són la quintana, el molí i la bassa.
 
Can Sanç
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Casa de Santanyí, situada a s'Alqueria Roja, entre es Clos de sa Senyora i Can 
Formatge.
 
Can Sebastià Terrassa
Fonètica: Ç«B«Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Nom de casa i finques situades a Santanyí, dins ses Angoixes, vora Can Joan 
Terrassa. Diuen que es construí circa 1930.

CTM, p. 276, Can Pere Terrassa; MGM, 40-8h.

Can Selva
Fonètica: È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

448



Construcció santanyinera, situada a s'Alqueria Roja, entre les cases de Son Morlà 
i Can Soler.
 
Can Serres
Fonètica: ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, entre Son Rossinyol i es Cup.

CTM, p. 301; MGM, 41-1g.
 
Can Serres
Fonètica: ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
Longitud: 520
Situació: litoral

Pesquera de nit,  situada al  litoral  de s'Alqueria Blanca,  prop des  Caló  de sa 
Galera, entre sa Cova des Coloms i sa Pesquera des Vapor. S'hi baixa des de dins un 
cocó esmorrellat, per unes penyes escalonades. Cap a l'esquerra, per sobre un cinglet, es 
pot arribar a un covatxell que es troba molt prop de sa Cova des Coloms. No hi ha cap 
casa ni  rastre de cap barraca vella.  És ben possible  que sigui el  cognom o malnom 
d'algun usufructuari que hi pescàs sovint.  A la costa de Felanitx hi ha els exemples 
paral·lels de Can Comtès i Can Duran. Vegeu C. Aguiló (1991: 31 i 48).
 
Can Serrilles
Fonètica: Ç«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa i terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situats a Calonge, 
vora sa Serra Mitjana, entre Cas Batlet i es Pins des Pins. El malnom Serrilles, d'origen 
desconegut, és tal vegada un derivat de Serra.
 
Can Sidoro
Fonètica: ÇÈDR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral
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Construcció desapareguda del litoral de s'Alqueria Blanca, situada a Portopetro, 
en esCaló des Moix, entre sa Barraca d'en Comte i un altra barraqueta. Tenia teulada a 
dos vessants i era una de les cases més antigues del caló, juntament amb Can Gerrer. 
També en diuen sa Barraca d'en Sidoro. El patró  Sidoro (Isidoro) degué morir circa 
1923-1925.
 
Can Silvestre Sabater
Fonètica: ÇÇR««B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Casa  i  tanca  conradissa  amb arbres,  de  forma irregular,  situada  a  s'Alqueria 
Blanca, entre Can Pere Gustí i Can Sabater de Més Amunt.
 
Can Simon
Fonètica: ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada vers ses Esparegueres, entre Can Pere Antoni 
i Cas Piano.
 
Can Simon des Racó
Fonètica: ÇÇ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa rural calongina, situada a sa Talaiassa, entre Can Tanca i Can Toni Simon. 
És de portal quadrat. Davant la façana hi ha una cisterna amb el coll construït sobre un 
sòcol circular. Al costat hi ha un forn de coure pa.
 
Can Simonet
Fonètica: ÇÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada d’un nom de casa des Llombards, situada entre sa Tanca 
d'en Rado i na Ferrera.
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Can Simonet Nou
Fonètica: ÇÇ«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507
Situació: interior

Casa des Llombards, situada entre Na Ferrera i es Pont.
 
Can Simonet Vell
Fonètica: ÇÇ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507
Situació: interior

Casa  llombardera  situada  entre  sa  Tanca  d'en  Rado  i  na  Ferrera.  També  és 
designada amb el nom de Can Simonet, anterior a l'aparició de Can Simonet Nou. És 
una casa molt enrunada, de dos aiguavessos separats per un arc. Té portal quadrat amb 
finestra a sobre i un finestró a la dreta. Davant el portal hi ha un forn i una cisterna.
 
Can Soler
Fonètica: ÇÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504.5
Situació: interior

Casa de ses Salines situada vora es Camp Lledó. Sembla que està dins un establit 
antic de ses Marines.
 
Can Soler
Fonètica: ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513.5
Situació: interior

Nom modern, no cartografiat, de Can Tomàs Llarg, casa de s'Alqueria Blanca, 
situada a ses Teuleres, entre na Bramona i Can Vidal.
 
Can Soler
Fonètica: ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior
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Casa rural situada a la Costa, a Can Blai Blai, a gregal de Cal Sen Tomeu. Té portal 
rodó.

 
Can Soler
Fonètica: ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Nom d'una casa de s'Alqueria Roja, situada entre Can Selva i sa Torre de Can 
Formatge.
 
Can Sóller
Fonètica: È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Casa llombardera situada dins es Corral Nou, vora es Camí des Molí d'en Parra. 
 
Can Taconer
Fonètica: Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517
Situació: interior

Casa situada a Calonge, entre es Camp d'en Ventura i Can Rito.

CTM, p. 302; MGM, 41-4f.
 
Can Talaieta
Fonètica: Ç««È9««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Casa llombardera, situada entre Can Beu i sa Roca Llisa.
 
Can Tanca
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
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Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa de Calonge, situada entre na Corriola i na Cosme Vella.
 
Can Tanca
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517
Situació: interior

Casa i terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situats a Calonge, vora 
es Camí Llarg de sa Conca, entre es Pujol i na Cosme Nova. El terreny està xapat en 
dues tanques i alguns corralets.

CTM p. 302; MGM, 41-4g.
 
Can Tanca
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Cases situades a Santanyí, a baix de sa Talaia des Pi, prop de Ca na Beu.

CTM, p. 302; MGM, 40-10h.
 
Can Tanca
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa rural calongina, situada a sa Talaiassa, entre Can Crestall i Can Simon des 
Racó. És de portal quadrat, emblanquinat. A la façana hi ha una fermadora de pedra i 
una cisterna.
 
Can Teixidor
Fonètica: Ç«SÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

453



Casa situada a Calonge, dins es Comtès, entre Can Miquel Comtès i es Corrals 
Nous. Altres topònims mostren que hi deu haver la variant Cas Teixidor.

CTM, Cas Teixidor, p. 365; MGM, íd., 41-5h.
 
Can Terringo
Fonètica: Ç«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior

Casa  situada  a  Cas  Perets,  sobre  es  Turó  d'en  Terringo.  Avui  es  troba 
reconvertida en hotel rural. També és Coneguda amb el nom de Cas Turó.

CTM, p. 302; MGM, 42-9c.
 
Can Terringo
Fonètica: Ç«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Nom actual  de Can Cabrer i  de Can Miqueleta,  cases de Cas Perets  que ara 
formen una sol edifici.
 
Can Tià Gelat
Fonètica: ÇÇZ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Casa situada a Calonge, entre Can Frare i Can Jaume Gelat.
 
Can Tià Manuel
Fonètica: ÇÇ«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, dins els terrenys dits na Dominga.
 
Can Tià Marranxa
Fonètica: ÇÇ«ÈS«
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, prop de Son Ponç Vell, entre Can Pere Sanç i 
Can Timpanyo.
 
Can Tià Puig
Fonètica: ÇÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517
Situació: interior

Casa situada a Calonge, entre Can Toll i Can Biel Puig.
 
Can Tià Ramon
Fonètica: ÇÇ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 516
Situació: interior

Variant, no cartografiada, del nom de Son Ramon des Camí, segregació de Son 
Ramon,  situada  a  s'Alqueria  Blanca,  a  l'est  de  Son  Valenç  i  vora  la  carretera  de 
Portopetro.
 
Can Timoner
Fonètica: ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada vora la carretera de Portopetro,  entre Can 
Bitla i Can Miqueló.
 
Can Timpanyo
Fonètica: ÇÈø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, vora el camí de Consolació,  entre Can Tià 
Marranxa i Can Bossa.
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Can Tòfol Roca
Fonètica: Ç�È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa situada a Calonge, entre Can Miquel Ganxo i sa Vinya Vella. Sembla que 
és la mateixa casa que figura amb el nom de Can Roca en el segle XIX.

CTM, Can Roques, p. 356; MGM, íd., 41-5g.
 
Can Tolet
Fonètica: ÇÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada vora ses Coves de sa Grava, entre sa Cova 
Gran i Can Pere Sanç. Per a l'origen d'aquest nom, vegeu s'Hostalet.
 
Can Toll
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517
Situació: interior

Nom de casa, situada a Calonge, entre es Camp d'en Ventura i Can Mitjanit. No 
es pot descartar que sigui descriptiu, ja que l'inici des Comellar des Fusters es troba aquí 
i podria haver-hi hagut alguna cavitat en la qual l'aigua quedàs embassada. En ocasió de 
pluges importants, l'aigua que davalla des Puig de sa Talaia travessa el camí rere les 
cases de Can Toll i  pren el llit  des Comellar des Fusters.  El nom, doncs, podria fer 
referència a un antic toll del torrent.
 
Can Tomàs Llarg
Fonètica: Ç´È´R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada a ses Teuleres, entre na Bramona i Can Vidal. 
Modernament rep el nom de Can Soler.
 
Can Tomàs Reina
Fonètica: ÇÈ«
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Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Edificació salinera des Camp Lledó, situada a ses Cases des Torrent, entre Can 
Joan Mino i Can Casetes.
 
Can Tomeu Amagat
Fonètica: ÇÇ««ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre sa Cova de sa Madona i es Pins. Hi ha una casa enrunada.
 
Can Tomeu Carraixet
Fonètica: ÇÇ««ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Casa  i  tanca  de  conreu  amb  arbres,  en  forma  de  trapezi  rectangle,  situat  a 
s'Alqueria Blanca, vora sa Canyamel, entre s'Era i Ca n'Andreu Sabater.
 
Can Tomeu Coa
Fonètica: ÇÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 506
Situació: interior

Casa situada en es Llombards, dins es Pinaret Petit, en el lloc dit es Pinaret d'en 
Coa.
 
Can Tomeu des Camp de s'Aljub
Fonètica: ÇÇD«Ç««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Casa llombardera situada dins es Camp de s'Aljub, en les antigues pertinències 
de Son Berard.
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Can Tomeu Ferreret
Fonètica: ÇÇ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa i finca situades a la Costa, a Can Jordi, prop de sa Pleta.
 
Can Tomeu Maganet
Fonètica: ÇÇ«Æ«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa situada a Calonge, entre Can Biel Maganet i es Clos.
 
Can Tomeu Xamarrí
Fonètica: ÇÇS««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Casa rural de Santanyí, situada a sa Talaia, entre Can Xamarrí i ses Eres.
 
Can Toni Comes
Fonètica: Ç�È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de casa llombardera de Ca l'Amo en Tomeu 
Coa, situada dins es Camp de s'Aljub.
 
Can Toni Nin
Fonètica: Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa situada a la Costa, a Can Nin, entre Can Lluent i Can Cerrut.
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Can Toni Paulo
Fonètica: Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Casa situada a Calonge, entre Lo d'en Feo i Can Marinons Vell.
 
Can Toni Roca
Fonètica: Ç�È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa situada a Calonge, entre Can Miquel Ganxo i Can Jaume Roca.
 
Can Toni Sanç
Fonètica: Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada vora sa  Costa  de Son Sanç,  prop de Can 
Meler.
 
Can Toni Sec
Fonètica: Ç�È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa de Can Nin, situada entre Can Cerrut i  Cas Metge Joan. És una edifici 
enrunat amb la façana esgrafiada.
 
Can Toni Simon
Fonètica: Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa rural de Calonge, situada a sa Talaiassa, vora Can Simon des Racó i Can 
Ganxo. Té portal rodó de pedreny.
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Can Toni Soler
Fonètica: Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de Can Morlà, casa santanyinera, de s'Alqueria 
Roja, situada entre Son Morlà i sa Tanca des Patró.
 
Can Toni Soler
Fonètica: Ç�È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Casa salinera,  situada en es  Camp Lledó,  en el  petit  nucli  de ses  Cases  des 
Torrent, entre Can Feo i Ca ses Porrassaretes.
 
Can Torrelles
Fonètica: ÇÈ´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Nom d'una casa de Satanyí, situada a s'Alqueria Roja, entre es Camp d'en Bosc i 
Ca ses Tereses.
 
Can Torrelles
Fonètica: ÇÈ´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508.5
Situació: interior

Nom d'una casa i d'una dotzena de tanques de conreu, situades en es Llombards, 
entre sa Pleta d'en Feo i na Perellona, vora, o dins, es Camp d'en Torrella, nom amb el 
qual evidentment té relació.
 
Can Torrent
Fonètica: ÇÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504.5
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Situació: interior

Casa de ses Salines situada en es Camp Lledó.
 
Can Torres
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508.5
Situació: interior

Nom de sis tanquetes de conradís arbrat, situades en es Llombards, entre sa Pleta 
d'en Clar i es Molí de So n'Amer.
 
Can Tort
Fonètica: È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508
Situació: interior

Casa situada vers es Llombards, a l'oest des Camp d'en Torrella, al sud des Rafal 
Nou.
 
Can Tramuntana
Fonètica: ÇR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de Ca na Beu de Baix, casa rural situada a la Costa, dins 
els terrenys dits Ca na Beu.
 
Can Trompa
Fonètica: ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Nom de casa rural, situada a Santanyí, vora la carretera de Felanitx, més enllà de 
Son Ferreret.

CTM, p. 303; MGM, 40-9h.
 
Can Trossos
Fonètica: ÈR�
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512
Situació: interior

Casa  i  tanca  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  trapezial,  situada  a  Santanyí, 
possiblement dins Son Coves, vora es Cantó d'en Pau.
 
Can Vedell
Fonètica: ÇM«ÈD´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  Cas  Vedells,  terreny situat  a  Calonge,  entre  sa 
Solada, es Rafal, Can Banyeta d'en Taconer, Can Banyeta des Fusteret, etc. Aquesta 
forma en singular sol emprar-se per designar individualment cada una de les finques 
d'aquest terreny.
 
Can Vela
Fonètica: MÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4354
Longitud: 501
Situació: interior

Casa situada a ses Salines, dins ses Colònies. És possible que la major part del 
terreny on està fos antigament des Mitjà Gran.
 
Can Venys
Fonètica: MÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Nom de casa de Cas Perets, situada entre Can Pol i sa Tanca d'en Ferrer.

CTM, p. 304; MGM, 42-9c.
 
Can Verger
Fonètica: ÇM«RÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 512
Situació: interior
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Casa situada a la Costa, dins Son Pulla, entre s'Antigor i ses Dotze.
 
Can Vermell
Fonètica: ÇM«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior

Casa des Llombards, situada entre Can Pubila i es Camp de s'Aljub.
 
Can Verro
Fonètica: MÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa rural  de Calonge situada en el  petit  nucli  de sa  Talaiassa,  a  la  part  de 
ponent. Es troba rere Can Simon des Racó.
 
Can Vetla
Fonètica: MÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517
Situació: interior

Casa calongina, situada  ran de la delimitació de Felanitx, entre Can Pau i Can 
Miquel Pau Llarg.
 
Can Vicenç Rei
Fonètica: ÇMEÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  del  nom  de  Cal  Rei,  casa  enrunada  i  situada  rere 
Consolació, entre Son Gató i Can Garrot.
 
Can Vidal
Fonètica: ÇMÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513.5
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Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada a ses Teuleres, entre Can Guillem Eulària i 
Can Tomàs Llarg.
 
Can Vilasco
Fonètica: ÇMÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant moderna del nom de Can Goiet, casa situada prop de Consolació, dins sa 
Marina, vora Lo d'en Teuler. És una forma despectiva del cognom o malnom Vila.
 
Can Virell
Fonètica: ÇMÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa  rural  salinera,  situada  a  sa  Costa,  rere  Ca  Madò  Jaumeta.  Està 
transformada.
 
Can Viudos
Fonètica: MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa de Son Vidal, entre Cas Guaret Vell i Can Fidever. 
 
Can Viudos
Fonètica: MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, en es Camí de sa Canyamel, vora Can Gallet, 
entre Ca na Bernadina i Can Joan Pere.
 
Can Xamarrí
Fonètica: ÇS««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
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Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Casa rural santanyinera, situada a sa Talaia, prop de s'Era. Té portal rodó, amb 
una figura en alt relleu que representa un cavaller armat amb una llança. Sobre l'anguila 
de la teulada es veu una creu de pedra que té un calvari en alt relleu.
 
Can Xeremier
Fonètica: ÇS«R«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4358
Longitud: 505
Situació: interior

Conjunt de dues tanques de forma romboïdal, integrades per zones alternades de 
conradís i pleta, situades a Cas Perets, vora es Racó de n'Amera i la partió de Campos.
 
Can Xesc Negre
Fonètica: ÇS«È«ÄR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa de ses Salines situada a Baix Morell. És d'un sol aiguavés amb dos portals 
rodons.
 
Can Ximena
Fonètica: ÇSÈ««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Casa situada a Cas Perets, vora sa Pleta des Rafal Palla, entre Can Robeta i Can 
Pol.
 
Can Ximena
Fonètica: ÇSÈ««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Casa situada a Cas Perets, entre la partió des Rafal Genars i Can Norat.
 
Can Ximena
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Fonètica: ÇSÈ««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Casa situada a Cas Perets, entre na Verdal i sa Tanca d'en Perelló. És un edifici 
de dos aiguavessos amb portal rodó i finestra a dalt. A la dreta de la façana hi ha un 
finestró  i  una  portassa.  sobre  el  portal  hi  ha  una  inscripció:  «1842  Mestre  [lletres 
il·legibles]». Vora la casa hi ha un forn amb una escala i una bella cisterna amb un cap-
rec excavat a la roca i un escumador.
 
Can Xincado
Fonètica: ÇSÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Casa i terres situades a s'Alqueria Blanca, al límit del casc urbà, entre Can Bet i 
es Clos d'en Gulla. També en diuen, minoritàriament, Son Xincado i ses Oliveres. El 
malnom  pot  ser  un  derivat  del  mot  eixancada,  amb  afèresi  palatalització  i 
masculinització.
 
Can Xiscos
Fonètica: ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior

Casa curiablanquera, situada dins el lloc de sa Cova, entre ses Casetes d'en Moll 
i sa Bassa Inquarta.  Xiscos és una palatalització de  Ciscos, hipocorístic pluralitzat de 
Francisco.

CTM, p. 307; MGM, 43-5a.
 
Can Xurí
Fonètica: SÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Nom de casa i finques santanyineres, situades prop de la partió de Felanitx, dins 
na Pere.

CTM, Can Xurrí (sic), p. 308; íd. MGM, 40-9h.
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Can Xurí
Fonètica: SÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa i terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en tres tanques, 
situades a s'Alqueria Blanca, entre sa Quintana i na Mariot.
 
Can Xurí
Fonètica: SÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa  situada  prop  de  Portopetro,  entre  la  Real  i  sa  Tanca  de  sa  Bassa. 
Antigament es deia Ca Madò Rogera. El malnom Xurí és d'etimologia desconeguda, tal 
vegada una forma palatalitzada de  surí, arbre de l'espècie  Quercus Morisii, segons el 
DCVB. El segle XIX es documenta un Son Xurí, que tal vegada podria ser aquest lloc.

Cana, sa
Fonètica: *«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510
Situació: interior

Nom desaparegut d'una antiga possessió, situada a Santanyí, possiblement entre 
es Camí des Camp d'en Torrella i es Camí des Pou. Sembla que es traca de la meitat de 
l'antiga alqueria de la  Torre,  que el  1232 ja  apareix  amb aquest  nom.  Possiblement 
correspon als llocs actuals de s'Hort d'en Bonet i na Boneta. També es documenta amb 
el nom de sa Tana.

És probable que el topònim de ta’ Qana, d’un camp de Hal Saflieni, a l’illa de 
Malta, en sigui congènere.  Es tracta d’un arabisme al qual G. Wettinger (2000: 433) 
atribueix el significat de ‘forat de drenatge’ (o sigui, ‘avenc’) «[the field] of the drain 
hole». En les proximitats de na Boneta hi ha, efectivament, un avenc innominat, del qual 
no se sap l’antigor, ni si és natural o artificial, pel fet que està cegat. No sabem tampoc 
si ses Vencs des Camp d’en Torrella es podien trobar o no dins aquesta finca. 

1307, 12 de setembre. G. Rubiol i muller Blanca venen a Francesc Bonet la meitat de l'alqueria Sa Cana, 
que també s'anomena Sa Tana. El mercader Egidi té l'altra part, que ell i la primera dona, Blanca, tenien 
del seu pare Domingo Mercader. Confronta, tota l'alqueria, amb camí de Benilaçar, amb el camí que va de 
Santanyí al pou, al camp de A. Torrella, amb l'honor de l'Alqueria Rotja, amb l'honor de Benilaçar. Arxiu 
BVT, 7. El document fou cedit a l'historiador santanyiner per Mn. Antoni Pons.
 
Canal d'en Rita, es
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Fonètica: ««Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma quasi rectangular, situada possiblement 
dins ses Valentines, entre sa Rota d'en Guerxo i na Marca. El topònim mostra un dels 
pocs exemples del mot canal (masculí) aplicats a relleu negatiu a l’àrea d’estudi, cosa 
freqüent, d’altra banda, en la toponímia de Cabrera, que depèn, en gran part, dels usuaris 
del mateix àmbit.
 
Canal des Pou del Rei, sa
Fonètica: ««ÇÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512
Situació: interior

Aqüeducte construït a principis del segle XVIII, per iniciativa dels jurats i segons 
un projecte de mestre Antoni Mesquida. Es volia dur l'aigua des Pou del Rei, situat a 
s'Alqueria Blanca, fins a Santanyí, mitjançant una canal que arribàs a l'aljub des Clos 
des Rector (dins l'antic corral de Ca ses Monges). El noms de sa Placeta de la Canal, es 
Molí des Pont i es Pont d'en Bandera estan lligats a aquesta canalització. Pareix que la 
idea que guiava el projecte era que l'aigua sortís sense cap tipus de giny d'extracció, sols 
per gravetat, amb la pujada del nivell freàtic (sembla que l'embocadura del tub és visible 
dins el pou). Els primers trams de la tuberia devien ser subterranis, perquè el terreny és 
elevat,  però en perdre altura,  l'aigua corria per una conducció de cel obert  aixecada 
sobre una paret. A diversos llocs, quan el mur havia cobrat massa altura, per tal que el 
desnivel no fos tan acusat,  es feia un escaló de davallada (amb la canal entubada) i 
l'aigua tornava a córrer més prop de terra. Una cançó popular mostra el fracàs de tal 
construcció. La memòria dels informants no serva gaires records sobre aquesta obra i el 
seu funcionament. Em deien que un tal Antoni Pauler (< poaler?) treia l'aigua a braços 
del pou i la tirava a poalades (!) dins la canal. No deu ser altra cosa sinó una llegenda.

Els fragments més ben conservats són dins Son Garrot. Se'n veu un tros a Son 
Sanç  i  alguna  resta  pes  Camí  de  sa  Porfessó.  Record  haver-la  vist  desaparèixer 
recentment davant es Molí des Pont i, fa més temps, davant sa Torre d'en Polla. El tubs 
de test  que hi  havia sota  el  camí,  vora es Pont  d'en Bandera,  extrets  en asfaltar-lo, 
estaven protegits per una canal de pedra de Santanyí posada al revés.

Vegeu el cançoner.

1714, 12 de març. Es diu que en sis anys només s'havien construït 2000 passes de la paret, de les 6000 que 
hi ha. RRV (2000: 161-162).
1820. Una finca de Son Garrot «afronta ab la peret de la Canal qui va a esta vila». PcR.
 
Canalet, es
Fonètica: «««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
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Latitud: 4353
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Pesquera de nit de la costa santanyinera, situada  prop de Cala Figuera, entre na 
Preciosa i es Racó des Morràs. És de fàcil accés. Comença a la capçalera d'un cingle i 
davalla  en rost  cap a  la  mar.  Al  cap d'amunt hi  ha un coconet  d'un pam i  mig de 
profunditat. A baix també n'hi ha alguns de petitons. El lloc de pesca queda suspès a dos 
metres sobre la barbacana. També es diu es Regatell. Vegeu el que s’ha dit s. v. es Canal 
d’en Rita.
 
Canera, sa
Fonètica: ««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 503
Situació: interior

Terreny de forma triangular, situat a sa Vall, entre es Pletó de ses Cases i es 
Corral de ses Trugeres.
 
Canonge, na
Fonètica: ««È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, en forma de pentagon irregular, situada a s'Alqueria 
Blanca, dins es Serral Nou, entre sa Bassa des Coll, sa Vinya i na Durina.
 
Canova, sa
Fonètica: ««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, a sa Penya Bosca, entre Ca n'Estranya i sa Font 
de  Ca  na  Molla.  El  nom  prové  de  casa  nova,  per  caiguda  de  l'alveolar  sonora 
intervocàlica i neutralització de la vocal en quedar en situació proclítica.

CTM, p. 308; MGM, 41-1g.

1695, la casa nova. Era d’Andreu Rigo. ARM, D-1281.
1784, Casas novas. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1818, Canova. Testimoniatge del cultiu de la vinya. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Canova, sa
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Fonètica: ««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi  rectangle, dividit  en dues 
tanques amb sengles cases i corralets. Està situat a s’Alqueria Blanca, vora na Mariot i 
sa Canyamel. Sobre l’evolució sa casa nova > sa canova, vegeu l’entrada anterior.

Canova de l'Amo Antoni Ramon, sa
Fonètica: ««Ç�«D«ÈÈ�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i casa, de forma rectangular, situat a s'Alqueria 
Blanca, dins sa Canova, entre Ca n'Andreu Canova i na Mariot.

Cantó, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Angle de la confluència urbana santanyinera des Carrer de Can Llaneres amb sa 
Placeta de la Canal. Ha donat origen al malnom "des Cantó", portat pels descendents de 
la casa que l'ocupa.
 
Cantó, na
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, format per vuit  tanques, situades a s’Alqueria 
Blanca, entre ses Doblegades i es Figueral d'en Carles. És nom segurament descriptiu, 
motivat per la situació, ja que una de les tanques té l'emplaçament vora un angle quasi 
recte que fa el camí. Vegeu la Rota del Cantó. 

Cantó d'en Burguera, el
Fonètica: *««ÇD«RÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
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Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit, d’un lloc de situació desconeguda.

1730, el Cantó d'en Burguera. AHM RP 2934 / 38. Cortesia d'Antoni Vidal.
 
Cantó d'en Felip, es
Fonètica: ««ÇD«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4354
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, situada a Cala Santanyí, dins na Parra, en el creuer 
de dos camins. Hi havia una barraca, ara convertida en casa d'estiueig. Felip és malnom 
a Santanyí.
 
Cantó d'en Fesol, es
Fonètica: ««ÇD«M«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507
Situació: interior

Tanca  i  angle  de  paret  situats  en  es  Llombards,  a  una  corba  i  creuer  de  sa 
Carretera des Far, dins na Faró Nova, vora sa Rota de sa Marina. A la tanca, també se li 
diu Lo d'en Tomàs Fesol.
 
Cantó d'en Fesol, es
Fonètica: ««ÇD«M«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510
Situació: interior

Angle d'una tanca santanyinera, situada en es Camp d'en Bosc, motivat per un 
canvi de direcció des Camí des Pou.
 
Cantó d'en Jaumet, es
Fonètica: ««ÇD«Z«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Finca situada dins na Femenia. Té el nom motivat per l'angle que li fa formar el 
revolt del camí.
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Cantó d'en Meler, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Cruïlla  de  camí,  situada  a  Santanyí,  prop  des  Puig  Gros,  vora  Can Bernadí, 
davant es Cantó de ses Rotes.
 
Cantó d'en Mosso, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508
Situació: interior

Nom  d'una  finca  conradissa,  de  forma  irregular,  amb  arbres,  situada  en  es 
Llombards,  dins  sa  Coma,  vora  na Calenta.  Està  situada en el  creuer  dit  es  Quatre 
Cantons. Mosso sembla una masculinització de Mossa, que també és malnom a la zona 
d’estudi.
 
Cantó d'en Mosson, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511.5
Situació: interior

Cruïlla  de  camí,  situada  a  Santanyí,  dins  es  Campàs,  en  esCamí  de  Cala 
Llombards, vora la finca dita es Rebosillo.
 
Cantó d'en Pau, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu, amb arbres, de forma irregular, format per tres tanques i dos 
corralets,  situats  a  Santanyí,  a  banda  i  banda  des  Camí  de  s'Alqueria  Blanca.  La 
motivació del nom es trobava en el cornaló de la tanca situada en el creuer del camí que 
va a Cas Guaret Vell. La paret, abans d’eixamplar la carretera, estava construïda amb 
unes pedres molt grosses, provinents, quasi amb tota seguretat, d'algun poblat talaiòtic 
destruït, tal vegada el de Can Bennàsser, que no era gaire llunyà.

1914, Cantó d'en Pau. PcCo.
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Cantó d'en Pereta, es
Fonètica: ««ÇD«ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma triangular, situat a Santanyí, dins la zona 
dita es Caló des Macs, prop de na Colava i des Torrent de Mestre Tià Nin.
 
Cantó d'en Tiu, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca  de  conreu,  amb  pocs  arbres,  de  forma aproximadament  quadrangular, 
situada a Santanyí, en esCamí de Son Garrot, no gaire lluny des Pont d'en Bandera. Tiu 
és hipocorístic de Beatriu.
 
Cantó de Cala Llonga, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«È´ï«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  integrat  per  vuit  tanques, 
situades a l'entreforc de tres camins, un dels quals ve de s'Alqueria Blanca, l'altre de 
Santanyí i  el  tercer de llocs diversos, entre els quals la possessió de sa Punta.  Cala 
Llonga  es  troba  a  uns  quatre  quilòmetres  de  distància.  És  un  nom  d'explicació 
desconeguda, perquè no s'entreveu una relació entre aquestes tanques i l'entrada marina 
de Cala Llonga. 
 
Cantó de Can Gaspar, es
Fonètica: ««ÇD«Çï«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Confluència urbana de la vila de Santanyí, situada al punt d'encontre des Carrer 
de Can Ferrereta i sa Placeta de s'Escola. Pren el nom de la casa dita Can Gaspar, avui 
reedificada des dels fonaments. L'antic buc tenia una finestra amb la data incisa de 1786 
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i un adob de la façana portava la de 1835. Sembla que antigament hi havia hagut un forn 
públic.
 
Cantó de Can Rafel, es
Fonètica: ««ÇD«ÇR«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Angle d'un creuer de camins, situat rere Consolació, entre Can Rafel i Can Rafel 
Moro.
 
Cantó de Can Xesc, es
Fonètica: ««ÇD«ÇÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Angle d’una casa de la confluència de dos carrers de Santanyí, es Carrer de Cas 
Majoral i es Carrer de Felanitx. La casa de Can Xesc era l'antiga posada des Rafal des 
Porcs. És creença llegendària que sota aquest espai urbà corre una gran quantitat d'aigua.
 
Cantó de na Baltasana, es
Fonètica: ««ÇD««B««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504
Situació: interior

Angle  molt  agut,  prominent,  d'una  casa  situada  a  ses  Salines,  a  l'oest  de  la 
població, entre sa Bassola i es molí d'en Lluc. El malnom Baltasana és una feminització 
de Baltasar, analògica de models com milà - milàna, mollà - mollana, etc.
 
Cantó de na Bassola, es
Fonètica: ««ÇD««B«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Antiga quintana de Santanyí, venuda no fa molts anys, situada vers es Campàs, 
vora na Bassola, entre sa Barraca d'en Pubil i s'Era d'en Cotxer. S'hi va construir un 
xalet que féu desaparèixer les cavitats que havien motivat el nom veí de na Bassola, 
però encara s'hi veuen restes de la vegetació de baladres (Euphorbia dendroides) tan 
típica de les quintanes santanyineres.
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Cantó de na Berenguera, es
Fonètica: ««ÇD««B«R«ÈïR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 507
Situació: interior

Angle  exterior  d'un  tancat  situat  en  es  Llombards,  dins  es  Rafal  des  Porcs, 
orientat cap a ses Rotes des Forn de Calç.
 
Cantó de na Faró, el
Fonètica: *««ÇD«««ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, possiblement situat a ses Salines, a na Faró.

1890, 11 de maig, Cantó de ne Faró. LAAS.
1893, 2 de juny, «Desde el Cantó de ne Ferrere al de ne Faró». LAAS.
 
Cantó de na Ferrera, es
Fonètica: *««ÇD«««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-7-1
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un lloc saliner, situat a un lloc imprecís, prop de na Ferrera.

1893, 2 de juny, «Desde el Cantó de ne Ferrere al de ne Faró». LAAS.
 
Cantó de na Joia, es
Fonètica: ««ÇD««ÈZ�9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Extrem de la finca de na Joia, situada a la confluència de dos camins de la Costa 
de Son Vidal, davant es Forn de Calç.
 
Cantó de na Mira, es
Fonètica: ««ÇD««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
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Latitud: 4354
Longitud: 509
Situació: interior

Paret angular des Camí de na Gosta, situada vora sa Pleta Redona. No és clara 
l'explicació d'aquest nom, pel fet que na Mira és un lloc des Rafal des Porcs, allunyat 
uns dos quilòmetres, tot i que està situat a la prolongació des Camí de na Gosta. Hi ha 
un altre indret dit na Mira vora ses Boguetes, a una distància de 1750 m.

No és clar si Mira és una feminització del llinatge Mir.
 
Cantó de na Punta, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma triangular, situada a la Costa, entre na 
Genars i Can Perdiu. És possible que el nom antic de la finca fos na Punta. Si això fos 
cert, seríem davant un topònim tautològic.
 
Cantó de sa Serra, es
Fonètica: ««ÇD««ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Angle de camí situat a Santanyí, a la tanca dita sa Serra, davant na Frare, vers sa 
Talaia.
 
Cantó de ses Rotes, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Angle de camí situat prop de Can Bernadí, dins ses Rotes, no gaire lluny de sa 
Rota des Fusters, rere Consolació.
 
Cantó de ses Visites, es
Fonètica: ««ÇD««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior
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Lloc de s'Alqueria Blanca, situat vora Son Ponç, al costat de ses Coves de sa 
Grava, sota es Garrover de ses Visites (vegeu l’entrada corresponent). Deu el nom al 
costum que tenien els veïns d'aqueslla zona d'anar a fer cortesia a un tal Rafel Pons, 
home baldat, que tenia un sitial de pedra que encara es conserva, dins la paret, prop de la 
cantonada  que  hi  ha  a  l'ombra  d'aquest  arbre.  Record  haver-lo  vist  durant  la  meva 
infància.
 
Cantó de Son Punta, es
Fonètica: ««ÇD«�È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Nom d'un angle de camí situat a Son Punta i nom també de la tanca adjacent.
 
Cantó des Comandant, es
Fonètica: ««ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  des  Cantó  des  Comandant  Ramon,  tanca  situada  a 
Santanyí, entre na Barcelona i es Torrent d'en Verger.

Cantó des Comandant Ramon, es
Fonètica: ««ÇD««Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny  de  conreu  de  forma  triangular,  amb  arbres  i  una  barraca,  situat  a 
Santanyí, entre dos camins, entre na Barcelona i es Torrent d'en Verger. És designat 
també amb el nom simplificat des Cantó des Comandant. 

Cantó des Restaurant, es
Fonètica: ««ÇD«««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada des Restaurant, casa urbana de Santanyí, situada a la 
confluència sa Costa d'en Verger i es Carrer des Rafalet.
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Canyamel, na
Fonètica: *«ø«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Variant antiga, desapareguda, de sa Canyamel, terreny curiablanquer situat entre 
na Pau, Son Valenç, ses Sitjoles, etc. Vegeu sa Canyamel.

Canyamel, sa
Fonètica: «ø«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre na Pau, Son Valenç, ses Sitjoles, etc. És possible que originàriament fos un espai 
llarg trapezoïdal, d'uns 600 m per uns 250 m, ja que el topònim es pot haver expandit a 
algunes  tanques  adjacents.  Ara  designa  unes  vint-i-cinc  tanques  o  potser  més,  amb 
partions internes, motiu pel qual també en diuen ses Canyes Mels.

El topònim deu venir del conreu de canya en aquest indret.

1578, «Bartomeu mieres, maior, ..., una tanquetta dita la Canya mel». Stims, f. 69 v.
1578, «Barthomeu mieres, una tanquetta dita la Canyamel». Stims, vol. II.
1598, «la tanca de Canyamel». RRV (2000: 147).
1695, la tanca cañamel / ne Cañamel. ARM, D-1281.
1818, la Cañemel / le Cañamel. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Canyar, es
Fonètica: ««Èø
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Canyes, lloc de ses Salines situat a sa Colònia, 
prop del litoral de Cala Galiota.

Canyes, ses
Fonètica: «Èø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: interior
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Lloc de ses Salines, situat a sa Colònia, prop del litoral de Cala Galiota. Hi havia 
un canyar, abans d'urbanitzar-se la zona. Presta el nom a una pesquera que, a més de ses 
Canyes,  també es diu es Canyar.

Canyes Mels, ses
Fonètica: «Çø«RÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de sa Canyamel, terreny situat  a s'Alqueria 
Blanca,  entre  na  Pau,  Son  Valenç,  ses  Sitjoles,  etc.  Pluralització  motivada  pel 
fraccionament de l'antiga unitat territorial. El plural s'aplica als dos elements del vocable 
compost  (canyes mels),  quan hauria  de ser una simple inflexió de mot  (canyamels). 
Vegeu J. Mascaró (1985: 71-73).
 
Canyó, es
Fonètica: ««Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Zona de s'Estany de s'Amarador, vora es Torrent d'en Morer, caracteritzada per 
l'abundància d’una espècie de canya, possiblement Phragmites communis.
 
Canyot, es
Fonètica: «Èø�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Lloc de la costa calongina, situat a Cala Llonga, dins es Caló de ses Gambes, 
entre es Revolt i sa Fonteta. Nom motivat per la vegetació que creixia prop de l'aigua de 
la font.
 
Cap de Ça, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior
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Variant deformada des Cardassar, per homonimització formal (Veny, 1990: 139-
144). És un lloc situat a s'Alqueria Blanca, entre es Clos d'en Mercader, ses Bassetes, 
ses Serres, etc.
 
Cap de Paret de na Gosta, es
Fonètica: «Ç««ÇR«««ÈÄ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347
Longitud: 503.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre es Cap de ses Salines i sa Platja des 
Caragol i entre es Arenalets i es Racó de sa Punta Negra. Nom motivat per l'extrem de la 
partió que separa els tancats de na Gosta i es Caragol, ambdós de sa Vallet. Tal extrem, 
antigament rectilini, forma ara un angle obtús, perquè el desviaren, per tal d'allunyar-lo 
de la ubicació original, ja que allí els temporals sempre el desfeien. Per contra, el lloc 
del  nou destí  de la  divisió  presenta unes penyes més altes  que resisteixen millor  la 
bravura de la mar. El cap, stricto sensu, devia ser de pals fitats dins la roca, ja que se'n 
veuen els forats i una regata de funció desconeguda. També se'n diu es Cap de sa Paret, 
com tants d'altres llocs de límits similars.

CTM, p. 319; MGM, 44-6d. VMaRV (1961-1962: 39).
 
Cap de Paret des Caragol, es
Fonètica: «Ç««ÇR«««R«ÈÄ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 503.5
Situació: litoral

Construcció de la costa llombardera, situada prop de sa Platja des Caragol, entre 
sa Pedrera des Faralló i sa Roca des Caragol. Constitueix l'extrem del límit que, dins la 
finca de sa Vallet separa es Caragol i es Pla d'en Castell Nou. És una paret de marès 
interrompuda a  vint-i-set  passes  de la  mar,  amb la  finalitat  que els  temporals  no la 
destrossin.  N'era  continuació  una  estacada  de  fusta,  de  la  qual  resten  dotze  forats 
quadrangulars oberts dins el marès. També en diuen es Cap de sa Paret, sense el context 
situacional.

Cap de sa Paret, es
Fonètica: «Ç«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347
Longitud: 506.5
Situació: litoral

Indret de la costa des Llombards, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines, 
a sa Creta, entre sa Columna i es Turmassot de sa Creta. Constitueix l'extrem de la 
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materialització pètria del límit  entre es Rafal des Porcs i sa Vallet i al mateix temps 
entre sa Plana i na Gosta, noms dels respectius tancats.

Cap de sa Paret, es
Fonètica: «Ç«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511.5
Situació: litoral

Lloc de la costa des Llombards, situat  entre es Caló d'en Ferrà i  es Caló de 
n'Adrover i entre sa Cova des Cap de sa Paret i s'Era de sa Roca. El nom es deu a una 
paret de ses Rotes de Mar que arribava fins al caire del penya-segat, però l'extrem va ser 
desfet per construir una casa. Prop d'aquest lloc caigué un home des d’una altura de 
més de 200 pams, però tengué la sort de caure dins la mar.

Cap de sa Paret, es
Fonètica: «Ç«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 512
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre Cala Llombards i es Caló d'en Ferrà i 
entre sa Cova des Secret i es Davallador d'en Nofre Rita. Hi arriba l'extrem d'una partió 
de dins So n'Amer, paret que queda interrompuda a unes deu passes del penya-segat, 
que té uns 40 m d'altura.

CTM, p. 319; MGM, 43-3g.

1884, Punta de sa Paret. L. Salvator (1884: 760).

Cap de sa Paret, es 
Fonètica: «Ç«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 503.5
Situació: litoral

Variant  no cartografiada i  descontextualitzada des  Cap de Paret  des Caragol, 
situat a la costa des Llombards,  entre sa Pedrera des Faralló i sa Roca des Caragol. 

Cap de sa Paret, es
Fonètica: «Ç«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502.5
Situació: litoral
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Extrem marí d'un mur situat a Cala en Tugores, divisori de la partió entre es Pla 
d'en Castell Nou i ses Roquetes, que és alhora la separació entre sa Vallet i sa Vall i, al 
mateix temps, la frontera municipal entre Santanyí i ses Salines. És una paret de marès 
que queda interrompuda a unes vint passes de la mar. La pedrafita d'ambdós termes 
s’aixeca dalt d’aquest mur.
 
Cap de sa Paret, es
Fonètica: «Ç«««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Cap  de  sa  Paret  des  Carnatge,  situat  al  litoral 
saliner, entre s'Herba Blanca i es Carnatge.
 
Cap de sa Paret, es
Fonètica: «Ç«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347
Longitud: 503.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Cap  de  Paret  de  na  Gosta,  situat  al  litoral 
llombarder, entre es Cap de ses Salines i sa Platja des Caragol i entre es Arenalets i es 
Racó de sa Punta Negra.

Cap de sa Paret, es
Fonètica: «Ç«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, dividit en més de trenta tanques, situat a Santanyí, 
entre na Parra, es Cementeri, sa Talaiola, es Fang d'en Matgí, les tanques dites Cala 
Figuera, etc. Una tanca d'aquest lloc ha canviat de nom, perquè el propietari en tenia 
dues  amb  el  mateix  topònim  i  havia  de  distingir-les.  Per  a  una  d'elles,  adoptà  la 
denominació de les finques quasi veïnes de na Parra.

Sembla que el nom prové del fet que la finca més acostada al cementeri, segons 
un  informant,  només  tenia  paret  al  costat  de  la  carretera  i  el  mur  allà  quedava 
interromput.

1796, el Cap de la pared. PcGV.

Cap de sa Paret des Carbó, es
Fonètica: «Ç«««ÇR«««RÈB
Terme: ses Salines
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Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 501
Situació: litoral

Extrem marí del mur divisori dels tancats de sa Vall es Carbó i es Delfí, situat a 
la costa salinera, entre es Carbó Petit i ses Roques des Carbó Petit.
 
Cap de sa Paret des Carnatge, es
Fonètica: «Ç«««ÇR«««ÈZ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Extrem marí del límit entre ses Roquetes i es Carbó, situat a la costa salinera, 
prop de sa Platja des Carbó, entre s'Herba Blanca i es Carnatge. El final de la paret, que 
corre paral·lel a un dels costats del racó des Carnatge, canvia de direcció i els darrers 3 
m van perpendiculars a la mar. En acabar, es veuen quinze forats a la roca (dels setze 
que devia tenir) que servien per aguantar una estacada que prolongava la partió fins a la 
mar. Algunes d'aquestes perforacions conserven fragments de fusta incrustats. Del lloc, 
també en diuen, simplement, es Cap de sa Paret.

Cap de ses Salines, es
Fonètica: «Ç«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situat en el punt més meridional de Mallorca. 
Està constituït per una costa baixa i maressosa, que forma un escaló d'uns 2 m, ple de 
cretes  i  cocons  i  molt  batut  pels  temporals,  tant  de  llevant  com de  ponent,  que  hi 
amunteguen grans  pedres.  La vegetació,  allunyada del  litoral  estricte,  és  barraquera, 
integrada per pins, mates, savines, romanins, alaverns, botxes  (Anthyllis cytisoides) i les 
cistàcies anomenades en eivissenc  esteperols (Cistus clusii).  Sovint  en diuen es Cap 
Salines.

CTM, p. 319; MGM, 44-7e.

1404. Diverses persones són denunciades per portar-se'n la fusta i els claus de ferro d'una barca que, per 
fortuna de temps, arribà al cap de les Salines. RRV (2000: 64).
1463, 4 de març. Els Bonet i els Albert venen savines i llenya del pinar del cap de les Salines durant vuit  
anys. 
1580, el cap de les Salines. RRV (2000: 135).
1595, Cabo de las Salinas. Mapa de la Història de Mallorca de J. Binimelis. E. Duran (1994: 27 i 28).
1752, 24 d'abril. Se cita el torrer del Cap de les Salines. RRV (2000: 170).
1884, Cap Salinas. L. Salvator (1884: 762).
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Relació de les grafies cartogràfiques per ordre cronològic d’aparició34

Salina ........................ 1
Saline ........................ 1
salline ........................ 5
salleno ......................  5
(grafia desconeguda) . 6, 8
salines ....................... 7, 13
salinos ...................... 9
sallina ....................... 11
salina ........................ 15
salins ........................ 16
c. salina .................... 18, 48, 51
c. saline .................... 19
salim ......................... 20
salinas ...................... 21
c. d’ saline ................ 22
C. Saline ................... 25
c. de caline ...............  26
c. salinas ...................  27, 29, 32, 33, 44, 52
salin ..........................  28
c: salina ......... ...........  35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 54
Salline ......................  41
C. de Salines .............  43, 50, 56, 59, 63, 72
C. della Saline...........  49
Cap de Salines ..........  55
c: salinas ...................  57
c. saline ....................  58-2
C. des Salines ..........  60
C. Salines .................  61
Cap de las Salinas ..... 62, 67, 70
C. de Salinas .............  64
Cap de Salinas  ..........  65
C. de las Salinas .......  66
Cap Salines ...............  68
Capo de las Salinas .... 69
C. Saliniz ..................  71
Cap des Salines ......... 73
Cabo de Salinas  ........ 74, 76, 77
Capo di Salinas ......... 75
Cº. Salinas ................  78
C. Salinas .................. 79

Cap des Marès Mort, es
Fonètica: «Ç«R«R«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5

34 Els números corresponen als mapes inventariats al capítol de les Fonts cartogràfiques.
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Longitud: 502.5
Situació: litoral

Punta  de  la  costa  llombardera,  situada  dins  Cala  en  Tugores  Gran,  entre  es 
Carregador i l'inici dels alguers de la platja. Està constituïda per marès fluix, molt porós, 
que s'alça uns 0'70 m sobre el nivell del mar.
 
Cap des Marge, es
Fonètica: «Ç«RÈRZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de forma irregular, amb conradís arbrat i un poc de pleta, situat prop de 
Consolació, entre es Serral d'en Carabassot i es Camp d'Amunt de Baix. És possible que 
el tros situat dins es Camp d'Amunt de Dalt antigament no en formàs part. És nom de 
motivació desconeguda, ja que no hi ha cap marge (renglera de vegetació) que en pugui 
ser l'element físic que l'originà.

Cap des Moro, es
Fonètica: «Ç«RÈ�R�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Extrem de la costa de Santanyí, situat entre Solimina i es Caló des Sivinar. És 
alt, d'uns 25 m, amb penya-segats ferruginosos, no del tot tallats a plom. El nom pot ser 
motivat per alguna incursió piràtica. Sobre la plataforma, prop de l'aresta del precipici hi 
ha  una  balma  de  marès  amb  diverses  excavacions  artificials,  possiblement 
prehistòriques,  de forma aproximadament  ovalada, alguna de les quals mostra restes 
d'un rebaix per acoblar-hi una llosa de tancament. A Menorca, lloc abundós d'aquest 
tipus de monument, es diuen capades de moro. Deu ser només una casualitat el fet que 
el  topònim  es  Cap  des  Moro  vagi  acompanyat  de  la  presència  d'aquesta  mena  de 
concavitats que tenen un nom semblant a l'illa veïna. És més lògic lligar-lo a noms com 
es Caló des Moro, ja que el mot  cap fa referència clara a l'articulació positiva de la 
costa. L'expansió d'aquest topònim, que coneix la variant sa Punta des Cap des Moro, ha 
provocat que una àmplia contrada que quasi arriba a Cala Figuera porti el mateix nom.

CTM, p. 319; MGM, 43-6d; VMaRV (1961-1962: 39).

1784, Cabo del Moro. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
 

El topònim s’ha expandit a una tota la contrada de forma irregular, situada entre 
sa  Bassa  Serra,  s'Amarador  i  la  mar.  Té uns  2000 m de llargària,  per  uns  1000 m 
d'amplària.  Hi  predominen  les  tanques  conradisses  de  sòl  escàs,  generalment  amb 
barraques. Hi ha també pletes. La roca aflora amb molta freqüència i no hi són rares les 
basses. 
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Vegeu el cançoner.

CTM, p. 319; MGM, 43-6e.

1818, al cap del Moro / al Cap del Moro. Apeo de Garay (Santanyí).
1856, 22 d'agost, el Cap del Moro. PcLl.
1858,  31  de desembre,  al  cap d'en Moro.  L'aparició  de  l'article personal  és  imputable a  un error  de 
l'escrivà. PcCn.
1884, Cap del Moro. L. Salvator (1884: 756).
1892, 30 d’abril, Cap des Moro. PMT.

Cap des Moro Petit, es
Fonètica: «Ç«RÇ�R�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma irregular, mig conradís i mig pleta, situat a Santanyí, en esCap 
des Moro, entre Lo d'en Batle i sa Tanca des Guaret Vell.

Cap des Sol, es
Fonètica: «Ç«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 508
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situat en es Màrmols, entre es Regatells i sa Falç 
des Cap des Sol. És una punta d'uns vuit metres d'altura, que no és ben vertical,. El sol 
hi  bat tot  el  dia,  quasi  fins que es pon.  És pesquera d'oblades,  sovint  molt  grosses. 
També se'n diu sa Punta des Sol, sa Punta des Cap des Sol i sa Punta des Màrmols.
 
Cap des Sol, es
Fonètica: «Ç«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta de s'Albardà, situada al litoral llombarder, 
entre Cala Llombards i  es Caló d'en Ferrà i  entre es  Dolç d'en Boira i  sa  Cova de 
l'Infern. Diuen que és un nom modern, potser aplicat només a la part alta d'aquest lloc, 
però  els  informants  mostren  una  certa  inseguretat.  Observem  que  els  santanyiners 
apliquen el nom de sa Punta des Sol a la que els llombarders coneixen pel nom de sa 
Punta de So n'Amer.
 
Cap des Toro, es
Fonètica: «Ç«È�R
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4346
Longitud: 505.5
Situació: litoral

Avançada de la costa llombardera, situada prop des Cap de ses Salines, entre es 
Pou Salat i s'Aragall de s'Ullastre. La costa és molt baixa i la penya fa un escaló d’un 
metre i mig amb roques grosses a sobre, conseqüència dels temporals de llevant. La 
motivació del nom degué desaparèixer amb l'erosió marina. És gairebé segur que era 
nom metafòric (cf. el Toro, a Calvià). És denominació exclusiva de saliners. 

Entre es Cap des Toro i s'Aragall de s'Ullastre hi ha un tram de costa de vuit-
cents metres de longitud que és un autèntic desert de noms.
 
Cap Negre, el
Fonètica: *«ÇÈ«ÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: litoral

Nom desaparegut, probable variant antiga, de finals del segle XIV, de sa Punta 
Negra, situada a la costa llombardera, entre es Racó de sa Punta Negra i sa Platja des 
Caragol. Vegeu sa Punta Negra.

Cap Salines, es
Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Cap de ses Salines, situat a la costa llombardera, en 
el punt més meridional de Mallorca. La pèrdua de la preposició i l'article sembla que és 
imputable a la influència de la cartografia moderna.
 
Capbaixa, na
Fonètica: «ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat dins es Camp d'en 
Torrella, en el racó del nord-est. S'Hort d'en Bennàsser hi està a dins.

Sembla fora de dubte que es tracta d'un nom descriptiu, motivat per la situació, a 
un dels extrems des Camp d'en Torrella allunyats de la població i prop d'una lleugera 
depressió natural, dita es Clot d'en Ferrereta, dins el pla de la conca tancada.
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1878, 14 d'abril, «... su propiedad denominada ne capbaxe, que da al camino de particulares que desde 
esta villa conduce a son Salom». LAAS.
1878, 28 de maig, Ne Capbaxa. PcJA.
 
Capellera, na
Fonètica: «««È´R«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 514
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  na  Vidalona,  tanca  situada  a  Santanyí,  entre  es 
Torrent d'en Roig i na Pelada. Capeller  i Capellera era són malnoms a Santanyí.
 
Capelleta, sa
Fonètica: «««È´««««È´««
Terme: Santanyí 
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral

Pesquera  de  nit  i  de  dia,  situada  a  la  costa  de  s'Alqueria  Blanca,  dins  Cala 
Llonga, entre na Baixa i sa Pesquera des Mular.
 
Capelleta, sa 
Fonètica: ««È´««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Pesquera del litoral curiablanquer, situada dins Portopetro, entre sa Punta des 
Port  i  es  Caló des Macs.  La costa  és baixa  i  fa una plataforma de sis  o set  metres 
damplària. Per tot aquest sector de la costa hi ha norais excavats dins la roca. Hi ha 
també un niu de metralladora. És punt d’almadrava. Nom metafòric causat per algun 
enfonyai de les penyes que no puc localitzar amb precisió, ja que l'únic informant que en 
transmaté el nom fa anys que fou traspassat.
 
Capona, na
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca de conreu, sense arbres, en forma d'heptàgon irregular, situada dins la part 
de les antigues comunes de ses Salines que ara es troba dins el terme de Santanyí. Era 
dels Garcias,  àlies Moliner.  Hom diu que,  tot i  que estava enmig de la comuna, va 
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passar a ser de propietat particular, perquè l'usufructuari l'havia tancat de paret i així va 
poder demostrar els límits clars del territori on pasturava les cabres.

Segurament cal identificar aquesta tanca amb la d'una referència publicada per J. 
Lladó i Ferragut (1959: 26): «Uno de los propietarios que tenia emprío a las comunas 
había cerrado con una pared unas dos cuarteradas para evitar qe las cabras que tenía 
perjudicasen a los vecinos; tal vez esta prevención le valió la posesión del terreno».

Hom diu també que aquesta tanca la féu, fa més d'un segle, un cabrer, que estava 
llogat a Can Bonico. Va treure la marina i va posar cabres a compte seu. Els saliners 
duien les cabres al seu boc per tal que quedassin prenyades i d'aquest fet nasqué el nom 
de na Capona (de caponar). Podria ser només una etimologia popular, però el cognom 
Capó no existeix actualment a ses Salines. Així i tot és sorprenent que també tengui el 
nom des Corral del Rei (vegeu l’entrada corresponent).

1818, ne Capona. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Capsa de Mistos, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma aproximadament rectangular, situat vora 
es Pins de ses Gelades, entre aquest lloc i Son Setrill. El nom, metafòric,  fou aplicat 
primerament a una caseta molt petita que hi ha.
 
Carabassa, na
Fonètica: ««R«ÈB«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Conjunt de conradissos sense arbres i mitjans, de forma irregular, situats a ses 
Salines, dins sa Vall, entre s'Hort des Molí de Ferro i s'Hort de ses Fontetes.
 
Caragol, es
Fonètica: ««R«ÈÄ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 504.5
Situació: interior

Tancat de forma irregular, situat en es Llombards, a sa Vallet, vora mar, entre es 
Pla  d'en  Castell  i  na  Gosta.  Té  uns  2300  m  de  llargària  màxima,  per  uns  900  m 
d'amplària màxima.  Hi ha moltíssimes rotes i  sementers, alguns figuerals i  una gran 
quantitat de mitjans i boscs.
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A propòsit d’aquest nom, J. Coromines (DECat, s. v. espluga, III, p. 660) diu: 
«Ara bé em crida l'atenció el gran nombre de llocs de les costes de Mallorca que es 
diuen Es Caragol: sa Platja i sa Roca des Caragol a Santanyí prop de la ratlla amb Ses 
Salines (que justament forma una ensenada [...], la Punta Caragola a Andratx, entre Sant 
Telm i Sa Punta Blanca; però en veig molts més (cap a Cabrera, etc.). No s'explica per 
què tant de 'caragol' (a la del Principat res d'això). ¿No serà això l'alteració soferta per 
un esparagol que s'havia anat antiquant?».

Discrep de l'opinió del mestre per dos motius: 1) El 1390 ja apareix documentat 
lo Caragol. 2) El nom no es va generar a la costa, sinó que procedeix de l'interior, ja que 
tots els sementers són plens de caragolí mort. L'amo de sa Vall em diu que temps enrere 
totes les mates n'eren plenes. L'estructura article + nom d'animal en singular té altres 
ocurrències a la comarca (cf. es Puput, s'Eriçó, es Ferrerico; a Felanitx es Mussol, sa 
Tortuga).

1390-1391, lo Caragol (referit  a la ribera);  la dita cala del Caragol; la cala del Caragol.  G. Llompart 
Moragues (1984: 109 i 112).
1463, 4 de gener. La viuda del donzell Pere des Catlar ven a Joan Brondo la llenya del pinar de l'alqueria 
de la Vall. Nomé podrà tallar llenya del Caragol amunt. RRV (2000: 79).
1595, Caragol. Mapa de la Història de Mallorca de J. Binimelis. E. Duran (1994: 28).
1773, Es Caragol. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1784, El Caregol. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1832, Lo Carragol (sic). PcT. 

Caragoler, es
Fonètica: ««R«ÄÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517
Situació: litoral

Lloc de  la  costa  curiablanquera,  situat  prop de sa  Barca Trencada,  entre  ses 
Penyes Roges i sa Pesquera d'en Lluís. S'hi distingeix es Caragoler Petit i es Caragoler 
Gran (vegeu-ne la descripció, en les entrades següents). L'explicació del topònim no és 
clara. Potser es tracta d'alguns tipus de caragol de mar?

Caragoler Gran, es
Fonètica: ««R«ÄÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517
Situació: litoral

Variant  no cartografiada des Caragoler  Gros,  lloc  de la  costa  curiablanquera, 
situat prop de sa Barca Trencada, a la zona dita es Caragoler.
 
Caragoler Gros, es
Fonètica: ««R«ÄÈÄR�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
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Longitud: 517
Situació: litoral

Lloc de la costa de s'Alqueria Blanca, situat prop de sa Barca Trencada, dins el 
sector de costa dit es Caragoler. És una zona de terrasses rocoses, no gaire elevades 
sobre el nivell marí, ni gaire planes. A la part més elevada hi ha coves. Dins el racó n'hi 
ha una que penetra uns vint metres. La mar hi entra i els temporals han omplert de grans 
còdols la part del final. El topònim s'oposa al des Caragoler Petit.

Caragoler Petit, es
Fonètica: ««R«ÄÇ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517
Situació: litoral

Lloc de la costa de s'Alqueria Blanca, situat vora sa Barca Trencada, en el lloc 
dit es Caragoler. Les penyes tenen uns vint metres d'altura. Els estrats hi són inclinats, 
plens de conglomerats rogencs, molt batuts pels temporals. El litoral té diversos racons 
rocosos. El topònim s'oposa as Caragoler Gros.

Carbó, es
Fonètica: ««RÈB
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 501.5
Situació: interior

Tancat saliner de forma irregular, situat a sa Vall, entre es Delfí, sa Pleta Nova, 
ses Roquetes i la mar. Té unes distàncies màximes d'uns 1600 m per uns 1250 m. En sa 
major part és zona forestal, però hi ha també diversos sementers sense arbres, algunes 
rotes i un hort inactiu. És destacable la presència d'un petit aiguamoll ocasional amb 
vegetació  halòfila.  Cap  dels  informants  recorda  haver-hi  vist  fer  carbó,  però  s'hi 
coneixen  rotles  de  sitges.  Un  document  de  principis  del  segle  XIX dóna  testimoni 
d'aquesta antiga activitat a la finca de sa Vall.

1808, 29 de març. Joan Prohens reclama als hereus de Guillem Ferrando, ferrer, la quantitat corresponent 
al preu del carbó, de llenya de pi, fet a sa Vall. RRV (2000: 188).

Carbó Gran, es
Fonètica: ««RBÈÄR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Arenal de la costa salinera, situat entre es Carregador des Carnatge i sa Punta de 
s'Alfàbia. Amb uns 700 m de llargària, constitueix la part sud de sa Platja des Carbó. 
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Pren el nom del tancat de sa Vall  dit  es Carbó. El mapa de Vicente Tofiño de San 
Miguel (1786) “Sa Nostra” (2000: 186) assenyala una Pª. del Carbón mala d’identificar.
 
Carbó Petit, es
Fonètica: ««RÇB«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 501
Situació: litoral

Arenal de la costa de ses Salines, situat a la meitat nord de sa Platja des Carbó, 
entre sa Punta de s'Alfàbia i es Cap de sa Paret des Carbó. Té devers 500 m de llargària i 
un sistema dunar amb vegetació de cards marins i lliris de mar. Darrere hi ha pins.

CTM, es Carbó,  p. 338; MGM, íd., 42-3h.

Cardassar, es
Fonètica: «RD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre es Clos d'en Mercader, ses Bassetes, ses Serres, etc. Les mesures extremes d'aquest 
espai, molt fragmentat per la seva proximitat a l'àrea urbana, són d'uns 400 m per uns 
250 m. 

La  cardassa  és  probablement  el  nom  de  la  planta  Dipsacus  fullonum,  nom 
esdevengut  semiopac en aquest  topònim,  que per això és pronuncia amb la  primera 
vocal tensa, per tal de donar transparència al mot  card, com en eiv.  sandemà  (Veny, 
1999: 55 i 81). Pel mateix motiu sorgeix, tot i que ho fa rarament, la variant deformada 
es Cap de ça.

Vegeu el cançoner.

1818, al Cardesar / al Cardassar. Apeo de Garay (Santanyí).
1888,  12 d'agost, «el camino llamado de las  Serras,  lindante  con la  finca denominada El Cardessà». 
LAAS.
 
Carnatge, es
Fonètica: ««ÈZ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Racó de la costa de ses Salines, situat prop de sa Platja des Carbó, entre es Cap 
de sa Paret des Carnatge i na Tianeta.Té les riberes molt baixes, quasi a ras d'aigua, amb 
moltes pedres que fan de recer a la mica de vegetació de Limoniums i barrelles que hi 
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creixen. Fins on arriben les ones amb els grans temporals hi ha sedimentació d'una arena 
gruixada  i  vermellosa.  També  es  coneix  sota  els  noms  minoritaris  des  Racó  des 
Carnatge i es Racó des Cap de sa Paret. És també el nom de la petita zona adjacent 
situada dins es Carbó.

El topònim es repeteix a la costa de Palma. Es diu així, perquè era el lloc que 
usaven els de sa Vall per llançar el bestiar que es moria a la finca.

Carregador, es
Fonètica: «««Æ«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 502.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat dins Cala en Tugores Gran, entre sa Tenassa 
Plana i es Cap des Marès Mort. En el punt on el situà l'informant, hi ha tenassa pertot i 
és difícil destriar l'indret exacte on atracava la barca. Cal suposar que s'hi embarcava el 
marès que treien de les pedreres de la rodalia.
 
Carregador, es
Fonètica: «««Æ«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Lloc del litoral llombarder, situat a s'Almunia, entre sa Pesquera des Sards i es 
Cocó Pla. La penya fa un banquet d'uns 0’80 m d'amplària, a un metre d'altura sobre la 
mar. A la part des Cocó Pla hi ha un norai excavat dins la roca, no gaire gros. No hi ha 
tenassa i la profunditat de la mar permet que una barca pugui acostar-se a la penya. Un 
dels informants hi veié descarregar tabac.
 
Carregador, es
Fonètica: «««Æ«ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Carregador  de  sa  Sal,  construcció  de  la  costa 
salinera, situada entre es Port i Cala Galiota i entre Can Nigorra i es Bancalet.
 
Carregador, es
Fonètica: «««Æ«ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
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Situació: litoral

Lloc de la costa de ses Salines, situat entre es Port i Cala Galiota, a l'indret dit 
Baix de sa Torre, entre es Ponts i es Racó de s'Olier. És un lloc planer, elevat 0’70 m 
sobre el nivell del mar. S'hi veuen dos norais antics, excavats dins el marès, a dues 
passes de la mar i a cinc passes, respectivament. Hi carregaven ormeig pesquer, ja que, 
abans de la construcció del port, era l'únic lloc on es podien acostar barques grosses, fins 
i tot de bou.
 
Carregador, es
Fonètica: «««Æ«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat dins Cala Figuereta, entre s'Enterrossall i sa 
Punta de Cala Figuereta (la de ponent). S'hi veuen restes d'un mur de contenció de paret 
seca,  antic  camí  que  baixava  fins  a  la  mar.  Fa una  petita  esplanada que  servia  per 
carregar el marès que treien d'un lloc de les proximitats, dit s'Aprés. Els informants més 
vells no conegueren activitat a la pedrera.
 
Carregador, es
Fonètica: «««Æ«ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Carregador des Carnatge, situat a la costa salinera, 
entre na Tianeta i s'Illot de ses Roquetes. 
 
Carregador, es
Fonètica: «««Æ«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Lloc  de  la  costa  de  Santanyí,  situat  a  Cala  Figuera,  entre  sa  Figuereta  i  es 
Carregador Vell. Sota la paret que baixa cap a mar es veuen restes de cinc escalons de 
0’30 m d'amplària i altres 0’30 m d'altura. N'hi ha que tenen 3 m de llargària. Alguns 
estan tallats dins la penya i d'altres estan construïts amb pedres travades amb ciment. El 
darrer queda suspès a uns 2 m sobre el nivell de la mar. Al costat hi ha un norai gros 
excavat dins la roca. Diuen que abans de ser cobert parcialment per la carretera es veien 
dos replans. Des d'aquest indret s'embarcaven ametles i garroves i es desembarcaven 
adobs.  Cal  suposar  que  el  pedreny  que  s'exportava  antigament  era  embarcat  en 
esCarregador Vell.
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Carregador, es
Fonètica: «««Æ«ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 502
Situació: litoral

Lloc de la  costa  salinera,  situat  a Cala en Tugores,  entre s'Escar de Cala  en 
Tugores i sa Punta des Carregador. La costa no arriba al metre d'altura. A tres pedres 
que hi ha arrencades de la ribera, es troben sengles norais antics, excavats a la roca, un 
dels  quals  és  en  bon estat  de conservació;  els  dos  restants  han  estat  erosionats  per 
l'onatge.  Segons un  informant,  hi  carregaven marès.  La vegetació que  es  troba  rere 
aquest  lloc  és  de  pi,  savina,  mata,  alavern,  ciprell,  romaní,  cossiada,  esparreguera 
d'ombra i de gat, estepa blanca, estepa negra, estepa borrera i esteperol (nom eivissenc 
del Cistus clusii).

Carregador d'en Xanxes, es
Fonètica: «««Æ«ÇDD«ÈSS«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat dins Cala Galiota, entre s'Escar d'en Francina i sa 
Pesquera des Canyar. La ribera té un metre d'altura. Hi ha profunditat d'aigua i absència 
de tenasses. Dos cocons naturals tenen sengles regates de drenatge, segurament per tal 
d'evitar que, en saltar a la barca, els mariners es mullassin els peus. Un dels informants 
havia conegut un tal Paco Xanxes. Aquest lloc deu portar el seu nom, també present a 
una pesquera de dins l'Olla, a Cabrera, dita sa Pesquera d'en Xenxis ÈSES, i també 
Xenxes  ÈSES«, o Xanxes  ÈSS, adaptacions, totes, del llinatge castellà  Sánchez. 
També se'n diu es Carregador des Coixos.
 
Carregador de sa Sal, es
Fonètica: «««Æ«ÇDD««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Construcció  de  la  costa  salinera,  situada  entre  es  Port  i  Cala  Galiota,  a  sa 
Puntassa, entre Can Nigorra i es Bancalet, sobre sa Punta Alta, a uns sis metres d'altura 
sobre el nivell de la mar. La penya està tallada artificialment a plom en un tram d'unes 
25 passes.  La mar té  profunditat  suficient  per  permetre  l'acostament  d'embarcacions 
grosses. Hi ha restes d'instal·lacions per carregar la sal que, procedent des Salobrar de 
Campos, embarcaven en aquest lloc. Hi arribava un camí picat dins la roca que passava 
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per davant la casa de Can Nigorra i fou construït vers 1952 /1953. Es diu també es 
Carregador.
 
Carregador de sa Sal, es
Fonètica: «««Æ«ÇDD««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès, a sa 
Rambada de sa Síquia, entre sa Pesquera de sa Síquia i sa Punta Grossa. És un mollet 
d'uns 5 m d'amplària i uns 4 m de màxima altura sobre la mar, fet amb cantons de marès 
i emproat cap al sud. Hom diu que era de la propietat del marquès del Palmer i que fou 
construït vers 1950-1952. Hi embarcaven la sal que s'extreia des Estanys de sa Sal.
 
Carregador de ses Roquetes, es
Fonètica: «««Æ«ÇDD««È««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Carregador des Carnatge, situat a la costa de ses 
Salines, entre na Tianeta i s'Illot de ses Roquetes. Tot i que no es troba en el litoral del 
tancat de ses Roquetes, en pren el nom, per causa de la proximitat.
 
Carregador del Carbó, el
Fonètica: *««Æ«ÇDD««RÈB
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: interior

Nom desaparegut des Carregador des Carnatge, situat a la costa salinera, vora sa 
Platja des Carbó, entre na Tianeta i s'Illot de ses Roquetes.

1587. El cavall de la torre del port de Campos «en lo carregador del carbó ha descoberta una galeota». 
RRV (1977b: 220).
 
Carregador des Carnatge, es
Fonètica: «««Æ«ÇDD««ÈZ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: litoral
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Lloc de càrrega de la costa salinera, situat vora sa Platja des Carbó, entre na 
Tianeta i s'Illot de ses Roquetes. És mal de localitzar amb precisió absoluta sense la 
presència  in situ de l'informant, ja que tot el sector de costa, que no supera el metre 
d'altura, té tenassar i una monotonia de cavitats i punxes rocoses. Hi carregaven marès. 
També es diu es Carregador de ses Roquetes, o, simplement, es Carregador.

Sembla que és el lloc que antigament es coneixia sota el nom del Carregador del 
Carbó (vegeu l’entrada corresponent).
 
Carregador des Coixos, es
Fonètica: «««Æ«ÇDD«ÈS
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Carregador d'en Xanxes, lloc de la costa salinera, 
situat a Cala Galiota, entre s'Escar d'en Francina i sa Pesquera des Canyar. Diuen que 
tres  germans  portadors  d'aquest  malnom  hi  descarregaven  el  peix  i  hi  carregaven 
l'ormeig.
 
Carregador Vell, es
Fonètica: «««Æ«DÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, entre es Carregador i sa Cova 
des Músics. D’aquest carregador vell, encara es veuen restes, vora una escala moderna. 
Antigament hi havia dos o tres escalons picats dins la penya, d'uns setanta centímetres 
d'altura.  La  pedra  de  Santanyí  que  s'embarcava  antigament  a  Cala  Figuera  devia 
carregar-se  a  aquest  lloc.  L'Arxiduc  (1992:  766)  cita  els  dos  carregadors  de  Cala 
Figuera.

Carrer d'en Farineta, es
Fonètica: *««ÇD«M«RÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'una via urbana de Santanyí, de localització desconeguda.

1847, carrer d'en Ferineta. PcBa.
 
Carrer d'en Julià, es
Fonètica: *««ÇD«ZÈ
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom desaparegut des Carrer de Cal Reiet, situat a Santanyí, entre es Camí de 
Mondragó i es Carrer Nou. Un document de 1878 mostra que abans de portar aquest 
nom de Julià ja s’havia dit de Cal Reiet.

1875, 14 de novembre, Calle de Julián. LAAS.
1876, «Calle Nueva, esquina a la de Julián». LAAS.
1878, 14 de setembre, «Calle de Julián, antes de Cal Reyet». PcJA.
1880, 10 d'octubre, Calle de Julián. LAAS. M. Barceló i Vidal (1989: 37).
1888, 30 de desembre. «La corporación municipal acuerda cambiar el nombre de la calle de Julián por el 
de Cal Reiet». Vegeu «Santanyí», 25, 6-12-1958, p. 1; M. Barceló i Vidal (1989: 40-41).

Carrer d'en Portell, es
Fonètica: ««ÇD«RÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí, situada intramurs, entre es Carrer de la Mar i sa Plaça 
Major. És pressumible que en la muralla que el tancava hi hagués alguna obertura per 
accedir al camí que va cap a la mar, però la documentació del segle XIX palesa un ús 
esporàdic del nom amb article personal, per la qual cosa és difícil pronunciar-se sobre la 
motivació. Ara no s'hi coneix cap casa amb l'antropònim  Portell, que per altra banda 
existeix a Santanyí. El nom oficial és Carrer Portell. De l'arquitectura, cal destacar la 
casa de Can Jaume Antoni, amb escut eucarístic de 1702 i la desapareguda casa de Can 
Morer, amb una bella finestra avui traslladada a la Costa.

1878, 28 de maig, la calle d’en Portell. PcJA.
1880, 7 de setembre, Calle de Portell. PcJA.
1882, 12 de febrer, la calle de Portell. PSB.
1909, 2 de setembre, calle de Portell. PcJA.
 
Carrer d'en Serena, es
Fonètica: *««ÇD««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, des Carrer de sa Farinera Vella, situat a Santanyí, entre 
es Carrer de s'Aljub i es Carrer de ses Pedreres. 

1897, 16 de maig, Calle d'en Serena. LAAS.

Carrer de Ca na Mossa, es
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Fonètica: ««ÇD«Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Nom popular del carrer Nunó Sanç, situat a la vila de Santanyí, entre es Carrer 
de Campos  i  es  Carrer  de Felanitx.  Entre els  elements  interessants  de l'arquitectura 
popular,  és  destacable  l'alt  relleu  d'una  creueta  que  es  troba  sota  l'ampitador  d'una 
finestra. La via pren el nom d'una de les cases que s'hi troben, possiblement del segle 
XVIII. 
 
Carrer de Ca ses Monges, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom popular, no cartografiat, des Carrer des Sol, situat a Santanyí, des de sa 
Placeta de s'Escola a sa Placeta de la Canal.
 
Carrer de Cal Reiet, es
Fonètica: ««ÇD«ÇÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí, situada entre es Carrer Nou i es Camí de s'Amarador. Hi 
ha encara un bon nombre de cases antigues, de portal rodó. Cap al final, hi ha una casa 
que es diu Cal Rei i els terrenys adjacents dits Cal Reiet, dels quals tal vegada pren el 
nom. La família que es diu de Cal Reiet és portadora del cognom Escalas. A finals del 
segle XIX es deia oficialment Calle de Julián. Popularment, també es diu es Carrer de 
s'Abeurador. El gentilici és reieter. 

1878, 14 de setembre, «Calle de Julián, antes de Cal Reyet"». PcJA.
1888, 30 de desembre. «La corporación municipal acuerda cambiar el nombre de la calle de Julián por el 
de Ca'l Reiet». «Santanyí»,  25, 6-12-1958, p. 1.

Carrer de Cal Senyor Damià, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«ÇøD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior
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Denominació  popular,  no  oficial,  del  tram  des  Carrer  des  Rafalet,  situat  a 
Santanyí, des de sa Costa d'en Verger fins en esCarrer de la Pau. Deu el nom a la casa 
més senyorial que s'hi troba. Segueix el traçat de la muralla i segons la tradició hi havia 
hagut una porta (vide: sa Porta Roja).
 
Carrer de Campos, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí que va de sa Creu des Carrer de Ciutat fins en esCarrer 
de Ca na Mossa. És d'obertura relativament moderna.
 
Carrer de Can Calent, es
Fonètica: *««ÇD«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom desaparegut d'una via urbana de localització desconeguda. Podria tractar-se 
d'un nom popular des Carrer de la Mar, en el qual hi ha una casa dita Can Calent.

1834, «calle llamada de Can Calent». PcP.
 
Carrer de Can Conill, es
Fonètica: ««ÇD«ÇNÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom extraoficial, no cartografiat, des Carrer de la Pau, situat a Santanyí, entre es 
Carrer des Rafalet i s'Abeurador.
 
Carrer de Can Cosmet, es
Fonètica: ««ÇD«ÇNRÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom popular d'un carrer de Santanyí, situat entre es Carrer des Sol i es Carrer de 
Cal Reiet. Oficialment es diu Carrer de Sant Andreu. Pren el nom de la casa de Can 
Cosmet, que és la posada de Terra Santa, tal com  apareix explicitat a la inscripció de 
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l'escut abarrocat de 1866 que hi ha sobre el portal: «Posada de la Tierra Sta. y propiedad 
de D. Nadal Roselló Pro».
 
Carrer de Can Ferrereta, es
Fonètica: ««ÇD«ÇM««ÈR«t«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana, situada a Santanyí, entre sa Placeta de sa Porta Murada i es Carrer de 
Cas Majoral. S'ha dit que té aires de noblesa rural, pel fet que hi ha diverses cases de 
senyors. Pren el nom de la més soberga, la de Can Ferrereta, amb portal rodó de pedreny 
de Santanyí amb un relleu de sant Andreu que porta la data de 1774.

1864, calle d'en Ferrerete. PcGV.
1896, calle de Ferrereta. PcG.
 
Carrer de Can Llaneres, es
Fonètica: ««ÇD«Ç´«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Nom  popular  d'una  via  urbana  de  Santanyí,  situada  entre  es  Carrer  de  Cas 
Majoral i sa Creu d'en Llaneres. Pren el nom d'un dels edificis que s'hi troben. Té moltes 
cases antigues de bella arquitectura. És interessant remarcar l'escut de la posada de sa 
Talaiola, amb Jesús sacramentat entre motius florals. 
 
Carrer de Can Simonet, es
Fonètica: ««ÇD«ÇÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom popular i oficial d'una via urbana de Santanyí, situada entre es Carreró de 
Cas Coix i es Carrer de la Pau. La denominació es deu a una de les cases que hi ha.

1878, 28 de maig, la Calle de Simonet / calle d'en Simonet. PcJA.
 
Carrer de Can Soler, es
Fonètica: ««ÇD«ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior
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Variant no cartografiada des Carrer de s’Aljub, situat a Santanyí entre es Carrer 
des Rafalet i sa Creu de Can Colovet.

Carrer de Can Talaia, es
Fonètica: *««ÇD«Ç«È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Topònim urbà de Santanyí, desaparegut. És el nom primitiu del també extingit 
topònim des Carrer de sa Presó, situat entre sa Porta Murada i sa Plaça Major.

1904, 24 de setembre, «la calle actualmente denominada del Centro, antes llamada de Talaya y después de 
la Cárcel». PcJA.

Carrer de Cas Majoral, es
Fonètica: ««ÇD«ÇR«Z�ÈR,««ÇD«ÇRZ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de la vila de Santanyí, situada entre es Carrer de Can Ferrereta i es 
Carrer de Can Llaneres. S'hi troba l'única casa de la població que té còdols incrustats a 
la  façana com les  cases dels  pobles de muntanya. El  motiu  és que els  avantpassats 
d'aquest immoble eren originaris d'Alaró. 

El nom fa referència a la família de Cas Majoral (pronunciat sovint Mojaral, per 
metàtesi afavorida per labialització), algun membre de la qual havia fet de majoral a sa 
Vall. Diuen que provenia de Bunyola.

Abans es documenta sota el nom de Carrer des Celler (el document és, però, en 
castellà), pel fet que l'edifici més singular d'aquesta via és es Celler de Son Danús.

1862, 20 de març, «la calle del Mayoral, antes del Saller». PcCn.
 
Carrer de Cas Mecànic, es
Fonètica: ««ÇD«ÇRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí, situada entre es Carrer de s'Aljub i  es Carrer de ses 
Pedreres. Oficialment dedicat a fra Romeu Burguera, és un carrer de factura moderna, el 
qual fa pocs anys que s'ha prolongat cap en esCarrer de ses Pedreres. Hi tenia el taller el 
mecànic Joan Suñer (vegeu sa Punta des Mecànic).
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Carrer de Ciutat, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí, situada entre l'inici des Camí de Ciutat i sa Placeta de sa 
Porta Murada. Constitueix l'antic accés al clos emmurallat de la vila. Hi resten encara 
cases de façanes antigues dels segles XVIII i XIX. Hi havia dues cases de façanes amb 
esgrafiats. Devia ser cap allà el 1960 que hi fou enderrocada una de les més belles cases 
de la vila, Cas Misser Mir, amb voltes de quatre vents, amb les claus pintades i amb una 
creueta sobre la teulada. Encara en resta la clastra.

1886, calle de Palma. PcMM.
1898, 9 de març, la calle de Palma. PcMa.
1918, la calle de Palma. PcMM.
 
Carrer de Felanitx, es
Fonètica: ««ÇD«««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de la vila de Santanyí, situada entre es Camí de Felanitx i es Carrer 
des Sol. Modernament, la meitat del sud ha estat designada oficialment amb el nom de 
Carrer de sa Mestra Damiana, que no té entrada en aquesta obra. S'hi conserven algunes 
cases de fàbrica antiga, una de les quals amb façana esgrafiada.

1864, calle de Felanitx. PcGV.
1876, 16 de gener, Calle Felanitx. LAA.
 
Carrer de la Casa de la Vila, el
Fonètica: *««ÇD««Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom desaparegut d'una via urbana de Santanyí, situada entre sa Plaça Major i es 
Carrer des Rafalet. El seu nom oficial és Carrer de la Guàrdia Civil.

1877, Calle de la Guardia Civil. LAAS. 
1959, 6 de juny, «la calle de la Guardia Civil, que, antes, se llamaba calle de la Casa de la Villa». B. 
Llaneres (1959).
 
Carrer de la Mar, es
Fonètica: ««ÇD««È
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via  urbana  de  Santanyí,  situada  entre  es  Carrer  d'en  Portell  i  sa  Creu  des 
Cementeri. Conserva un grapat de cases de portal rodó. El nom castellanitzat encara s'hi 
llegeix, escrit amb mangra amb grafia devuitesca, a la façana d'una casa.

1902, 22 de desembre, calle del Mar. PcJA.
1905, 14 de juny, calle del Mar. PcJA.
1918, la calle del Mar. PcMM.
 
Carrer de la Pau, es
Fonètica: ««ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí, situada entre es Carrer des Rafalet i  s'Abeurador. Hi 
corre un fragent conservat de la muralla de la població. Extraoficialment també es diu es 
Carrer de Can Conill.

1878, 28 de maig, calle de la Pau. PcJA.

Carrer de la Reina, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada des Carrer des Celler, situat a Santanyí, entre es Carrer 
de Campos i sa Placeta de s'Escola. Sobre tal nom, vegeu es Carrer de la Reina Victòria.

Carrer de la Reina Victòria, es
Fonètica: ««ÇD««Ç«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada des Carrer des Celler, situat a Santanyí, entre es Carrer 
de Campos i sa Placeta de s'Escola. Sent nom imposat, ha estat recollit oralment amb 
aquest nom i amb la variant es Carrer de la Reina. En el Llibre d'Actes de l'Ajuntament, 
en  data  de  13  de  maig  de  1906,  es  llegeix  que  «para  commemorar  el  fausto 
acontecimiento del próximo enlace de S. M. el Rey (Q. D. G.) con la princesa Victoria 

504



de Battemberg, se acordó por unanimidad que dicha calle se denomine Calle de la Reina 
Victoria» (M. Barceló i Vidal, 1989: 8).
 
Carrer de les Filoves, el
Fonètica: *««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Denominació  desapareguda  d'una  part  des  Carrer  de  Sant  Andreu.  Es  troba 
grafiada a la cantonada d'una casa sota el nom castellanitzat de Calle de las Filovas. Un 
nom  idèntic  sobreviu  en  la  toponímia  urbana  de  Valldemossa.  És  possible  que 
antigament hi vivissin famílies que es dedicaven a filar.

Carrer de Mestre Onofre, es
Fonètica: *««ÇD«ÇER«È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom  desaparegut,  possiblement  del  segle  XVIII,  de  l'antic  Carrer  Major  de 
Santanyí, situat entre es Carrer des Rafalet i sa Plaça Major. 

Segle XVIII? Calle de M[aest]ro Onofre. Es troba retolat amb mangra sobre un portal rodó, al 
l'extrem jussà de la via.

Carrer de Morell, es
Fonètica: ««ÇD«ÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Nom d'una via urbana de ses Salines, situada entre sa Plaça Nova i la sortida de 
la població cap a Campos. Pren el nom de la possessió de Morell,  cap a la qual es 
dirigeix. 
 
Carrer de na Borrassa, el
Fonètica: *««ÇD««BÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom  extingit  d’una  via  urbana  de  Santanyí,  de  localització  desconeguda. 
Feminització del cognom Borràs, avui inexistent a la vila.
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1294, 24 de juliol. Es diu que les cases de l'alqueria Domenge confronten amb els carrers de na Travera i 
na Borassa. APF (1974: 18).
 
Carrer de na Travera, el
Fonètica: *««ÇD««R«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut  d’una via urbana de Santanyí, de localització  desconeguda. 
Feminització del cognom Traver, ara inexistent a l’àmbit d’estudi.

1294, 24 de juliol. Es diu que les cases de l'alqueria Domenge confronten amb els carrers de na Travera i 
na Borassa (sic). APF (1974: 18).

Carrer de s'Abeurador, es
Fonètica: ««ÇD««BR«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom popular, no cartografiat, des Carrer de Cal Reiet, situat a Santanyí, entre es 
Carrer Nou i es Camí de s'Amarador. Deu el nom a una pica d'abeurar bestiar que es 
troba a un espai més ampli de l'inici de la via (vegeu s'Abeurador).
 
Carrer de s'Aljub, es
Fonètica: ««ÇD««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí, situada entre es Carrer des Rafalet i  sa Creu de Can 
Colovet.  Conserva algunes cases d'arquitectura antiga. Popularment,  també es diu es 
Carrer de Can Soler.

1878, 28 de maig, la Calle del Algibe o del Arjub. PcJA.
1889, 9 de juny, la calle del Aljibe. LAAS.
1897, 16 de maig, la calle del Aljibe. LAAS.

Carrer de s'Estació, es
Fonètica: ««ÇD«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior
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Nom popular d'una via urbana de Santanyí, situada a un extrem de la població, 
entre  sa  Placeta  de  Can Colovet  i  l'estació  del  tren.  Oficialment  es  diu  Carrer  des 
Llombards.
 
Carrer de sa Farinera Vella, es
Fonètica: ««ÇD«««RÇR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí, situada extramurs, entre es Carrer de s'Aljub i es Carrer 
de ses  Pedreres.  Alguns informants recorden encara el  nom antic  des Carrer de ses 
Arenes. El 1897 es canvià la denominació de "Calle d'en Serena", per la de "Calle del 
Huerto",  perquè  en  aquella  zona  s'havien conreat  verdures,  com encara  es  veia  per 
alguns indicis i per una sínia que subsistia. El 1889 un veí havia sol·licitat una llicència 
per construir una casa en la seva finca anomenada s'Hort, situada en aquest nou carrer, 
que fou rebatejat el 1906 amb el nom del rei Alfonso XIII. El 1931 se li donà el nom de 
Capitán Galán i el 1936 el de José Antonio. L'arribada de la democràcia va permetre que 
el 1987 fos recuperat el nom popular de Carrer de sa Farinera Vella. Era nom motivat 
per  l'antiga  presència  d'una  indústria  de  molturació  de  cereals  que  després  va  ser 
traslladada a sa Costa d'en Verger. Vegeu M. Barceló i Vidal (1989: 13-15).

1897, 16 de maig, Calle d'en Serena. LAAS.
1897, 16 de maig, Calle del Huerto. LAAS.
1906, 13 de maig, [Calle] del Huerto. LAAS.
1906, 13 de maig, Calle de Alfonso XIII. LAAS.
1931, 26 d'abril, [Calle] del Capitán Galán. LAAS.
 
Carrer de sa Lluna, es
Fonètica: ««ÇD««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí, situada entre es Carrer de la Mar i es Carrer des Rafalet. 
A més de cases antigues s'hi conserva una torre de planta quadrangular (vegeu sa Torre 
de Can Llambies). Vora aquesta torre hi havia la posada de Son Fango.

A moltes poblacions mallorquines hom troba aquest nom de carrer, així  com 
també els dedicats al sol i al vent. No coneixem l’antiguitat de tals denominacions, que 
en el nostre poble podrien ser ben bé del segle XVIII, si és que són tan antigues com 
l’estructura urbana que designen. En el cas de Montuïri, sabem que el nom del satèl·lit 
aplicat  a  una  via  urbana  sorgí  molt  tardanament,  entre  1923  i  1931  (J.  Miralles  i 
Monserrat, 1995: 809). 

Carrer de sa Presó, es
Fonètica: *««ÇD««R«È
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom antic,  desaparegut,  d'una via urbana de Santanyí, situada entre sa Porta 
Murada i sa Plaça Major. Està motivat per la presó de la vila, situada sota sa Porta 
Murada (vegeu sa Presó). Ara porta el nom de Carrer del Centre. Abans de dir-se de sa 
Presó, es deia es Carrer de Can Talaia.

1875, 1 d'agost, Calle de la Càrcel. Un grup de veïns demana a l'ajuntament que el nom es canviï per un 
altre, «menos funesto y que le sea más legítimo». Li posaran carrer «del Centro». LAAS.
1878, 28 de maig, Calle del Centro. PcJA.
1887, calle del Centro. Testament de Jaume Escales. APS.
1887, calle del Centro. PcT.
1904, 24 de setembre, «la calle actualmente denominada del Centro, antes llamada de Talaya y después de 
la Cárcel». PcJA.
1905, 14 de juny, «calle del Centro, antes de la Cárcel». PcJA.

Carrer de Sant Andreu, es
Fonètica: ««ÇD«Ç««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí, situada entre l'Església  i  es Carrer de Cal Reiet.  En 
realitat  són tres  carrers  sota  una sola  denominació.  S'hi  conserven algunes  cases  de 
factura antiga, amb portals rodons. La més interessant és la Posada de la Terra Santa. En 
el  segle XVIII es  va grafiar  sota  el  nom de  Calle  Sn.  Andrés,  denominació que va 
substituir la de Carrer de les Filoves (vegeu l’entrada corresponent), que en designava 
només una part. El sector comprès entre l'Església i s'Abeurador es coneixia sota el nom 
de Carreró Estret.
 
Carrer de ses Arenes, es
Fonètica: ««ÇD«««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom antic, encara recordat, des Carrer de sa Farinera Vella, situat a Santanyí, 
entre es Carrer de s'Aljub i es Carrer de ses Pedreres. Hom diu que hi vivia un home 
conegut amb aquest malnom, però el nom que hom troba documentat és el de «Calle 
d'en Serena» (vegeu es Carrer d'en Serena i es Carrer de sa Farinera Vella).

1897, 16 de maig, Calle d'en Serena. LAAS.
 
Carrer de ses Monges, es
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Fonètica: ««ÇD««RÈ�Z«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Via urbana de ses Salines, situada dins el casc urbà, entre l'Església Vella i sa 
Sort. És un carrer que conserva el seu caràcter antic, amb alguns edificis d'interès. Al 
costat de l'església es veuen restes d'un edifici antic, que probablement corresponen al 
temple de 1664. Vegeu J. Lladó y Ferragut (1959: 36-37) i APF (1974b: 77-80). S'hi 
conserven restes d'esgrafiats. El nom es deu al fet que una casa d'aquesta via va servir de 
convent per a les monges. 
 
Carrer de ses Pedreres, ses
Fonètica: ««ÇD«««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí, situada entre es Carrer des Rafalet i ses Pedreres, de les 
quals pren el nom. Antigament era un carreró sense sortida. Encara hom recorda els 
noms des Carreró de ses Pedreres i es Carreró de ses Pedreres Grans.
 
Carrer del Bisbe, es
Fonètica: ««ÇD«ÈRB«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí, situada entre es Carrer de la Pau i sa Plaça Major. No es 
coneix la motivació del nom. Es diu que hi vivia un home que tenia la panxa molt 
grossa, per la qual cosa li deien "el bisbe", però això podria ser només una etimologia 
popular.

1874, 11 de maig, Calle del Obispo. LAAS.
1882, la Calle del Obispo. PcMM.
1886, calle del Obispo. PcMM.
 
Carrer des Celler, es
Fonètica: ««ÇD««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior
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Nom popular d'escassa vitalitat  d'una via urbana de Santanyí, situada entre es 
Carrer de Campos i sa Placeta de s'Escola. Pren el nom des Celler de Son Danús, que 
s’hi localitza lateralment, a l'inici, vora sa Placeta de s'Escola. Va ser oberta a principis 
del segle XX, per la qual cosa es coneixia també sota la denominació des Carrer Nou, 
nom que provocava una homonímia amb un altre topònim de carrer que ara porta el de 
Bernat Vidal i Tomàs. Abans d'obrir-se, el 1906, hi havia una paret amb un portal gran i 
unes portes.  L'ajuntament,  aquest  mateix any, li  donà el  nom de Carrer de la Reina 
Victòria (vegeu es Carrer de la Reina i es Carrer de la Reina Victòria); el 1931 fou 
canviat pel de Capitán García Hernández i el 1937 pel de Calvo Sotelo, encara vigent 
(!). Vegeu M. Barceló i Vidal (1989: 7-8).

En el segle XIX portava el nom el carrer contigu de Cas Majoral, en el qual hi ha 
la façana principal del celler.

1862, 20 de març, la calle del Mayoral, antes del Saller. PcCn.

Carrer des Pontàs, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom oficial  popularitzat  d'una via urbana no gaire antiga,  situada a Santanyí 
entre es Carrer des Rafalet  i  sa Creu des Cementeri.  Les cases que hi ha són en sa 
majoria de pedra de Santanyí, però són modernes.
 
Carrer des Rafalet, es
Fonètica: ««ÇD«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí, una de les més llargues de la vila, entre sa Costa d'en 
Verger i es Camí de Cala Llombards. La casa de més caràcter que s'hi conserva és la de 
Cal Senyor Damià, que popularment dóna nom al tram més acostat a sa Costa  d'en 
Verger, el qual devia tenir una altra denominació, ja que sobre un portal rodó mutilat es 
llegeixen encara unes lletres amb almangra que diuen Calle del Est [...]?. L'any 1959 fou 
enderrocada  sa  Torre  de  Can  Beu,  antigament  dita  sa  Torre  des  Regidor.  El  2002 
desapareixeren uns xebrons de savina de la façana d’una casa que antigament havien 
servit de suport a una parra. El nom de la via es deu a la proximitat de les cases del 
lloquet des Rafalet, dins es Carreró de Can Pipes. El gentilici és rafaleter.
 
Carrer des Sol, es
Fonètica: ««ÇD«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511

510



Situació: interior

Via urbana de la vila de Santanyí, situada entre la confluència de sa Placeta de 
s'Escola i es Carrer de Sant Andreu i sa Placeta de la Canal. N'és el nom oficial, però 
popularment també es diu es Carrer de Ca ses Monges. S'hi conserven algunes cases 
antigues.

1895, 1 de març, la calle del Sol. PcMa.
1905, 14 de juny, calle del Sol. PcJA.
 
Carrer des Velar, es
Fonètica: ««ÇD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Via urbana de la vila de Santanyí, situada entre es Camí des Velar i es Carrer de 
Ciutat. Possiblement és del segle XIX. S'hi conserven poques cases de factura antiga. 
Un dels dos costats fou parcel·lat fa menys de quaranta anys. Pren el nom del topònim 
rural es Velar, que arriba fins a l'àrea urbana.
 
Carrer des Vent, es
Fonètica: ««ÇD«RÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Nom  popular  d'una  via  urbana  de  ses  Salines,  situada  dins  terrenys  de  sa 
Tanqueta. Durant l'època franquista era la Calle del General Goded. Avui porta el nom 
de Carrer de sa Tanqueta.
 
Carrer Major, es
Fonètica: *««Ç«ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom desaparegut d'una via urbana de Santanyí, situada entre sa Plaça Major i es 
Carrer des Rafalet. Actualment està dedicat al legionari Sebastià Vila. Abans s'havia dit 
Carrer de Mestre Onofre.

1874, 11 de maig, Calle Mayor. LAAS.
1880, 7 de setembre, Calle Mayor. PcJA.
1901, Calle mayor. PcCo.
1927, setembre. Es dedica un carrer al comandant Sebastià Vila. Arxiu BVT, 790.
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Carrer Major, es
Fonètica: ««Ç«ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Nom  popular  d'una  via  urbana,  situada  a  s'Alqueria  Blanca,  que  va  de  ses 
Rocasses cap a les cases de Son Rossinyol. Oficialment porta el nom de Ramon Llull.
 
Carrer Nou, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de  Santanyí,  situada  entre  s'Abeurador  i  sa  Creu  des  Cementeri. 
Actualment porta el nom de Bernat Vidal i Tomàs. En el plànol de Berard (circa 1790) 
es pot observar un molí que hi havia, del qual no es tenen més notícies.

1876, Calle Nueva, esquina a la de Julián. LAAS.
 
Carrer Nou, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada des Carrer des Celler, situat a Santanyí, entre es Carrer 
de Campos i sa Placeta de s'Escola.
 
Carreró d'Amunt, es
Fonètica: «««ÇRD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí, que va del Roser a sa Porta Murada. Antigament  hi 
corria  la  muralla  que  tancava  la  vila,  de  la  qual  es  veuen  encara  algunes  restes 
insignificants.  També se'n diu es Carreró Estret,  tot  i  que oficialment  és  un carreró 
dedicat a l'església del Roser.

1875, 10 d'octubre, Calle d'Amunt. LAAS.
1890, 15 de juny, Callejón d'amunt. LAAS.
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Carreró d'en Colomí, es
Fonètica: «««ÇRD«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Carreró sense sortida, flexionat en angle recte que des del cantó de ses Rotes 
Noves d'en Pere Gran arriba fins a Lo d'en Pariret, dins na Jaume.
 
Carreró d'en Corredor, es
Fonètica: «««ÇRD«N«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 515.5
Situació: interior

Caminoi d'uns 700 m de longitud, situat a Santanyí, prop de s'Amarador. Va des 
de na Vidala fins a sa Cova d'en Corredor. No se sap qui era la persona que hi deixà el 
malnom.
 
Carreró d'en Pinco, es
Fonètica: «««ÇRD«ÈN
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom popular,  avui  pràcticament  desconegut,  d'un  antic  atzucac  de  Santanyí, 
situat dins es Carrer del Bisbe. Estava clos per la muralla fins en temps relativament 
recents. Els més vells de vers els anys cinquanta encara el recordaven tancat, amb un 
enderrossall per on la gent passava. Em diuen que el fosser vell contava que el nom fou 
motivat pel fet següent: una vegada sentiren que pegaven cops a la muralla des de la part 
exterior i s'adonaren que algú llevava pedres i intentava perforar-la. Els de dins la vila 
estaven a l'aguait. Va ser un moro que la foradava i quan va passar mig cos pel forat 
l'agafaren. Nomia Pinco i a partir d'aquest succés prengué el seu nom el carreró. Aquest 
mot designava en el  segle XVIII un tipus de vaixell  de popa estreta (DCVB, s.  v.). 
Potser el musulmà havia arribat a les nostres costes embarcat en tal mena d’embarcació.
 
Carreró d'en Poco, es
Fonètica: «««ÇRD«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514.5
Situació: interior

513



Passatge de 200 m de longitud, de Santanyí, que constitueix l'accés a les finques 
de Son Porta, vora es Torrent Fondo.
 
Carreró d'en Tomàs Jeu, es
Fonètica: «««ÇRD«ÈZE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Carreró de na Marcel·linga, situat dins la vila de 
Santanyí, vora es Carrer de Ciutat, davant l'entrada des Carrer des Velar.
 
Carreró de Ca n'Estranya, es
Fonètica: «««ÇRD«Ç«ÈRø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Via de comunicació, situada a s'Alqueria Blanca, entre es Camp d'Amunt i Ca 
n'Estranya.
 
Carreró de Ca na Curta, es
Fonètica: «««ÇRD«Ç«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana sense sortida, situada a Santanyí, dins es Carrer de Can Simonet. 
Pren el nom d'una de les poques cases que s'hi troben.
 
Carreró de Cal Reiet, es
Fonètica: «««ÇRD«ÇÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Via  de  comunicació,  sense  sortida,  situada  a  Santanyí,  que  va  des  Camí  de 
s'Amarador a les tanques extremes de Cal Reiet.
 
Carreró de Can Crestall, es
Fonètica: «««ÇRD«ÇNR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
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Longitud: 511
Situació: interior

Via sense sortida, dins el casc urbà de Santanyí, en es Carrer de Can Llaneres, 
vora la casa de Can Crestall. L'única casa habitada que s'hi ha conegut era situada al 
final de l’atzucac.
 
Carreró de Can Gelat, es
Fonètica: «««ÇRD«ÇZ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom popular d'un atzucac situat intramurs de Santanyí, en el Carrer del Centre, 
que n'és el nom oficial.  No hi ha altra casa més que la de Can Gelat que hi tengui 
l'entrada principal.
 
Carreró de Can Pariret, es
Fonètica: «««ÇRD«Ç«RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Denominació alternativa des Carreró de ses Aigües, situat dins el casc urbà de 
Santanyí, entre es Carrer de Cal Reiet i el terreny dit es Cós. Pren el nom d'una casa que 
hi ha. Pariret prové de Parairet.
 
Carreró de Can Pipes, es
Fonètica: «««ÇRD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511
Situació: interior

Atzucac de Santanyí, situat cap al final des Carrer des Rafalet. Hi ha la casa des 
Rafalet, que encara conserva, molt desfigurada, la torre (vegeu sa Torre des Rafalet). 
 
Carreró de Can Torres, es
Fonètica: «««ÇRD«ÇÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior
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Via urbana del nucli de Santanyí, situat entre sa Placeta de la Canal i es Carrer 
de Cal Reiet. Antigament era un carreró que no passava, tancat per un mur. Es degué 
obrir cap a finals del primer quart del segle XX.
 
Carreró de Cas Coix, es
Fonètica: «««ÇRD«ÇÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom  popular  d'una  part  des  Carrer  de  Can  Simonet,  situada  a  Santanyí, 
intramurs, entre dues parts de sa Plaça Major. La casa més interessant que hi ha des del 
punt de vista arquitectònic és es Celler de Cas Coix, amb portal rodó de pedreny de 
Santanyí, sobre el qual era costum penjar una branca de pi com a senya de la venda de 
vi. Encara s'hi conserva el cup.
 
Carreró de Cas Majoral, es
Fonètica: «««ÇRD«ÇR«ZÈR, «««ÇRD«ÇRZ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí, situada entre es Carrer de Ca na Mossa i es Carrer de 
Cas Majoral. Oficialment es diu Carrer Nicolau Bonet. Pren el nom d'una casa amb un 
gran solar que quasi ocupa tota una part del carrer. El pas de majoral a mojaral és degut 
a una metàtesi afavorida per la labialització de la vocal de la primera síl·laba.
 
Carreró de n'Amera, es
Fonètica: «««ÇRD««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 505.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camí de sa Torre, situat a ses Salines, dins es Rafal 
Genars.
 
Carreró de na Galantina, es
Fonètica: «««ÇRD««Æ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 514.5
Situació: interior
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Via de comunicació sense sortida, d'uns 500 m de longitud, situada a Santanyí. 
Va des Camí de s'Amarador a na Rotons, passant per na Galantina.
 
Carreró de na Gotleva, es
Fonètica: «««ÇRD««ÄÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 513
Situació: interior

Via de comunicació sense sortida, d'uns 200 m de longitud, situada a Santanyí. 
Va des Camí de ses Valentines a na Gotleva.
 
Carreró de na Marcel·linga, es
Fonètica: «««ÇRD«««R«Èï«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Via urbana  de  la  vila  de  Santanyí,  situada  vora  es  Carrer  de  Ciutat,  davant 
l'entrada des Carrer des Velar. És un atzucac molt curt, en el qual es troben algunes 
cases ruïnoses i una casa renovada que ha desfigurat les restes d'una antiga torre de 
defensa quadrangular, de la qual, dins l’edifici contigu, encara se'n veu una paret amb un 
portalet d'arc conopial. Aquesta Marcel·linga era germana d'un tal Torrer, segurament el 
propietari de la torre (vegeu VMaRV, 1964: 216). Sembla que aquesta casa era Can 
Torrer i que de la via en deien també [es] Carreró de Can Torrer (BVT, art. Santanyí del 
CTM, p. 1491). Un altre nom n’és es Carreró d'en Tomàs Jeu. Tots són poc coneguts.
 
Carreró de na Mira, es
Fonètica: *«««ÇRD««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 510
Situació: interior

Nom documentat  només per escrit  d’una via de comunicació des Llombards. 
Probablement es tracta d'un passatge de prop de 400 m de longitud, situat entre ses 
Boguetes i na Mira. 

1872, callejón de na Mira. Es diu que és confrontant de So n'Amer. PMV.
 
Carreró de na Palles, es
Fonètica: «««ÇRD««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 513.5
Situació: interior
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Via  de  comunicació  santanyinera,  sense  sortida,  que  va  des  Camí  de  ses 
Valentines en esTorrent d'en Roig, passant entre sa Marjal i na Turca.
 
Carreró de na Pedreres, es
Fonètica: «««ÇRD«««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Via de comunicació sense sortida, situada a Santanyí, dins ses Valentines. Té uns 
600 m de llargària.
 
Carreró de na Petita, es
Fonètica: «««ÇRD«««Èt«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 513
Situació: interior

Via de comunicació sense sortida, d'uns 150 m de longitud, situada a Santanyí, 
dins ses Valentines.
 
Carreró de na Sorra, es
Fonètica: «««ÇRD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom des Carreró de na Xorra, situat  a Santanyí, 
entre na Xorra i es Torrent d'en Roig. Tal vegada aquesta forma no palatalitzada és la 
primitiva (vegeu na Xorra).
 
Carreró de na Xorra, es
Fonètica: «««ÇRD««ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 514
Situació: interior

Passatge curt, d'uns 150 m, que dóna pas a les finques de na Xorra, situades a 
Santanyí,  a  la  part  des  Camí  de  s'Amarador.  És  conegut  també sota  la  variant  des 
Carreró de na Sorra.
 
Carreró de s'Eixorca, es
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Fon«««ÇRD««ÈS�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Via rural que travessa tota la part santanyinera de ses Angoixes, de la qual n'és 
l'eix principal. Va des de sa Bassa de ses Angoixes fins a na Venrella.

Carreró de sa Llivanya, es
Fonètica: «««ÇRD««´Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Antic atzucac des Carrer de la Mar, de Santanyí, avui obert cap en esCarrer des 
Pontàs. Abans només arribava fins a la casa de Can Pubil. Es degué obrir quan es va fer 
es Carrer des Pontàs. No se sap on era l'encletxa que en motivà el nom.

Vegeu el cançoner s. v. es Carrer de sa Llivanya.
 
Carreró de sa Mànega, es
Fonètica: «««ÇRD««ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant  no cartografiada des Carreró de s'Eixorca,  situat  a  Santanyí, entre  sa 
Bassa de ses Angoixes i na Venrella. 
 
Carreró de sa Revellada, es
Fonètica: «««ÇRD««««È´D«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Via de comunicació sense sortida, d'uns 500 m de longitud, situada a Santanyí. 
Des Camí de na Gosta, al costat des Figueral de Son Morlà, dóna accés a les finques de 
sa Revellada.
 
Carreró de ses Aigües, es
Fonètica: «««ÇRD«ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
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Situació: interior

Nom popular d'una via urbana sense sortida, situada a Santanyí, entre es Carrer 
de Cal Reiet i el terreny dit es Cós. Oficialment es diu Carreró des Cós (amb mala grafia 
a la placa), però cal tenir present que tal nom s'aplica popularment a un altre carreró no 
gaire allunyat d'aquest.  El nom des Carreró de ses Aigües va lligat al malnom d'una 
casa, els habitants de la qual deuen provenir de la zona de ses Aigües, de s'Horta. No és 
denominació  gaire  popular,  com  tampoc  la  des  Carreró  de  Can  Pariret  que  també 
apareix en aquest recull.
 
Carreró de ses Fantasmes, es
Fonètica: «««ÇRD«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509
Situació: interior

Passatge situat en es Llombards, de 1500 m de longitud, que va des Camí de Son 
Salom fins en esCamí de ses Vermelles. També té el nom des Camí de ses Fantasmes. 
 
Carreró de ses Parres, es
Fonètica: «««ÇRD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí situada entre es Carrer de s'Aljub i  es Carrer de ses 
Pedreres, amb el qual ara es comunica. Motivà el nom l'antiga presència de parres a les 
façanes de les cases.

Carreró de ses Pedreres, es
Fonètica: «««ÇRD«««ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada des Carrer de ses Pedreres, situat a Santanyí, entre es 
Carrer des Rafalet i ses Pedreres.

Carreró de ses Pedreres Grans, es
Fonètica: ««ÇRD«««ÇDR«RÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior
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Variant no cartografiada des Carrer de ses Pedreres, situat a Santanyí, entre es 
Carrer des Rafalet i ses Pedreres Grans.

Carreró de ses Valentines, es
Fonètica: ««ÇRD««R««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 513
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camí de ses Valentines, passatge santanyiner que 
va des Cap de sa Paret a na Turca.
 
Carreró de Son Garrot Fondo, es
Fonètica: «««ÇR«Ç�ï«�È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 512.5
Situació: interior

Via santanyinera d'uns 600 m de llargària, que va des Camí de Son Garrot fins a 
les tanques de Son Garrot Fondo.
 
Carreró de Son Paulo, es
Fonètica: «««ÇRD«�È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Via de comunicació sense sortida, d'uns 550 m de llargària, situada a Santanyí, 
en esTorrent d'en Roig. Va des Camí de s'Amarador a Son Paulo.
 
Carreró de Son Proenç, es
Fonètica: ««ÇRD«Ç�RÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Via  de  comunicació  d'uns  500  m de  llargària,  situada  a  Santanyí,  dins  Son 
Proenç. Fent un quatre, arriba fins en esCamp des Hereus.
 
Carreró de Son Sard, es
Fonètica: «««ÇR«�ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
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Longitud: 511
Situació: interior

Via sense sortida, situada dins el casc urbà de Santanyí, vora es Carrer de Ciutat. 
Al final, hi ha la casa de Son Sard, que en motiva el nom.
 
Carreró del Dimoni, es
Fonètica: «««ÇRD«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511
Situació: interior

Estretíssim viarany santanyiner que va de ses  Coves  des  Vicari  a na Síquia, 
passant entre Can Coloma i na Siona.
 
Carreró del Dimoni, es
Fonètica: «««ÇR«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Via sense sortida, situada dins el casc urbà de Santanyí, vora es Carrer de Ca na 
Mossa (actual Nunó Sanç). És un carreró ocupat per les portasses dels carrers adjacents. 
Pren el nom de la casa de Can Dimoni, des Carrer de Cas Majoral, que hi té accés per la 
part posterior.
 
Carreró del Dimoni, es
Fonètica: «««ÇR«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Passatge desaparegut, situat dins l'actual casc urbà de Santanyí, entre na Pedacet 
i es Quartó d'en Fulleta. Era un pas molt estret, de no més d'un metre d'amplària i d'uns 
80 m de llargària, que potser va desaparèixer cap a 1970, o tal vegada abans.
 
Carreró del Dimoni, es
Fonètica: ««ÇRD«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511.5
Situació: interior

Camí de carro molt estret, sense sortida, d'uns mil metres de llargària, que va des 
Camí de s'Alqueria Blanca fins a sa Boval, fent un quatre. És una de les dues localitats 
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del terme on creixia garanyoner (Prunus spinosa), abans abundós, després reduït a un 
únic peu i ara extingit del tot, per causa d'haver esquitxat, anys fa, els marges amb verí.

La motivació del nom és clara, deguda a l'estretor de la via, dificultosa per al 
trànsit de carros.
 
Carreró des Camp Forà, es
Fonètica: «««ÇRD«ÇMÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camí des Camp Forà, situat a Santanyí, baix de sa 
Caseta, dins es Camp Forà.
 
Carreró des Cós, es
Fonètica: «««ÇRD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom  popular,  no  oficial,  d'una  via  urbana  de  la  vila  de  Santanyí,  situada 
perpendicularment as Carrer de Cal Reiet. No té sortida i s'hi conserven diverses cases 
antigues. Pren el nom d'una àmplia zona, en sa major part rural, dita es Cós (vegeu 
l’entrada corresponent). El nom oficial és el de Carrer Castelnovo (pel Castell Nou de 
Nàpols, amb presència de pedra de Santanyí), però més al sud des Carrer de Cal Reiet hi 
ha un altre carreró dit oficialment Carreró des Cós (vegeu es Carreró de ses Aigües).
 
Carreró des Garrovers, es
Fonètica: «««ÇRD«RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511.5
Situació: interior

Passatge de cent metres de llargària, situat a Santanyí, que dóna accés a la petita 
finca de Son Poco, entre es Campàs i sa Tanca.
 
Carreró des Sòl d'Avall, es
Fonètica: «««ÇRD«Ç�«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 512.5
Situació: interior
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Via de comunicació santanyinera sense sortida, d'uns 500 m de llargària, que va 
des Camí de Son Garrot fins en esSòl d'Avall. També es diu es Camí des Sòl d'Avall.
 
Carreró des Torrent d'en Roig, es
Fonètica: «««ÇRD«Ç«È�S
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 514
Situació: interior

Curt passatge bifurcat i sense sortida, de no gaire més de 150 m de llargària, 
situat a Santanyí, en esCamí de s'Amarador. Dóna accés a diverses tanques des Torrent 
d'en Roig.
 
Carreró des Torritxol, es
Fonètica: «««ÇRD«ÈS�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Camí curt situat a la Costa de Son Vidal, que constitueix l'accés al lloc dit es 
Torritxol. Un informant diu que abans s'hi anava per un pas més estret, del qual encara 
en resten trossos.
 
Carreró des Turó, es
Fonètica: «««ÇRD«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Nom popular d'una via urbana de ses Salines, situada en el centre històric de la 
població, entre sa Plaça Vella i sa Sorteta. Probablement el motiva la lleugera elevació 
que experimenta sobre el terreny circumdant, marcada per la cota dels 45 m.
 
Carreró Estret, es
Fonètica: *«««ÇRÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom extingit d'una part des Carrer de Sant Andreu, situada a Santanyí, entre 
l'Església i s'Abeurador. Cap a finals del segle XIX, s'expropià un terreny per tal  de 
donar més amplària a la via. Encara avui, la part més acostada al temple parroquial, 
conserva la bellesa del seu antic caràcter.
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1880, 10 d'octubre. «Se centró la discusión sobre la nueva tirada del Callejón Estrecho, angular con la 
calle de Julián». M. Barceló (1989: 37-38).
1888, 5 d'agost, Carreró Estret. LAAS.
 
Carreró Estret, es
Fonètica: «««ÇRÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada des Carreró d'Amunt, situat a Santanyí, entre l'església 
del Roser i sa Porta Murada.
 
Carreró Estret, es
Fonètica: «««ÇRÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Camí rural que va des Llombards cap a Can Vermell i arriba fins en esMolí d'en 
Parra.
 
Carretera de Felanitx, sa
Fonètica: «««ÇR«D«««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Via de comunicació que va de Calonge a Felanitx.

Carretera de Felanitx, sa
Fonètica: «««ÇR«D««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511
Situació: interior

Variant moderna, no cartografiada, del nom des Camí de Felanitx, que arriba a 
aquesta població des de Santanyí.
 
Carretera de Palma, sa
Fonètica: «««ÇR«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7

525



Latitud: 4357
Longitud: 510
Situació: interior

Denominació moderna, no cartografiada, des Camí de Ciutat, que va de Santanyí 
cap a Campos.
 
Carretera de Portopetra, sa
Fonètica: «««ÇR«D«�RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Via de comunicació que va de s'Alqueria Blanca a Portopetro. Té uns 5000 m de 
recorregut.
 
Carretera de s'Alqueria Blanca, sa
Fonètica: «««ÇR«D««ÇR«ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant  no cartografiada des Camí  de s’Alqueria  Blanca, que uneix  Santanyí 
amb aquesta població.
 
Carretera de Santanyí, sa
Fonètica: «««ÇR«D«««Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Via de comunicació que va de s'Alqueria Blanca cap a Santanyí. És la mateixa 
que des de la referència de la vila ha estat descrita sota el nom des Camí de s'Alqueria 
Blanca.

1281, "camí que va de l'alqueria Blanca a Santanyí". APF (1974: 30).
1312, febrer. Se cita el camí que va a Santanyí des de s'Alqueria Blanca. RRV (2000: 32).
1405, 12 de setembre. En una venda de terres de s'Alqueria Blanca se cita com a confrontant el camí que 
de l'alqueria Blanca va a Santanyí. M. Danús (1990: 182).

Carretera des Far, sa
Fonètica: «««ÇR«D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 507
Situació: interior
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Via de comunicació que va de la carretera des Llombards a ses Salines fins al far 
del cap de l'extrem meridional de Mallorca. Té uns 9000 m de longitud.
 
Carretera des Presos, sa
Fonètica: «««ÇR«D«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 503
Situació: interior

Antic  revolt  del  camí  que  va  de  ses  Salines  en  esCap  Blanc  corregit  pels 
presoners de la Guerra Civil vers 1937. Dins el terme de ses Salines només hi ha un 
petit tram d'aquesta correcció vial, entre sa Pleta de Morellet i  es Racó de l'Amo en 
Jordi.
 
Carriona, na
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510
Situació: interior

Conjunt  de dues  tanques de forma romboïdal,  amb arbres,  situat  a  Santanyí, 
entre Son Vidal i sa Barrera Vella.
 
Carriona, na
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa calongina, situada a sa Punta Grossa, entre es Racó de na 
Carriona  i  es  Cocó  Barber.  Està  a  una  punta  d'uns  5  m  d'altura,  voltada  de  grans 
tenasses.  Hi  ha  una  escala  moderna,  encimentada.  Carriona és  malnom  actual  a 
Santanyí i possiblement és un malnom antic de Calonge.
 
Carritxar, es
Fonètica: ««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512
Situació: interior

Lloc situat a la falda meridional des Puig Gros, vers els 225 m d'altura. El nom 
és motivat per la presència de la gramínia Ampelodesma mauritanica (càrritx).
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Carroja, sa
Fonètica: ««È�Z«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504
Situació: interior

Nom d'una casa i d'un terreny aproximadament rectangular, dividit en més de 
trenta parcel·les de conreu, amb arbres. Hi ha nombroses cases. 

De la casa dita sa Carroja, va prendre el nom, en la literatura arqueològica, una 
necròpoli romanitzada que és la que ha proporcionat més làpides funeràries de tota l'illa. 
En els  països  germànics hom ha observat  que  l'adjectiu  rot 'vermell'  de nombrosos 
topònims es referia al color d'edificis construïts pels romans i així noms de lloc com 
Rottenburg, Rottweil, Rothaus, etc. coincidien antigament amb restes d'època romana o 
se situen a les vores de l'antiga xarxa viària (G. Spitzelberger, 1970). Solen ser edificis 
bastits amb maons travats amb l'argamassa denominada opus signinum, maons que de 
vegades adquirien tonalitats vermelloses, segons quines eren les reaccions químiques 
dels processos de cocció.

És curiós observar que sa Carroja, en el port de Manacor, albergava les restes 
d'una  basílica  paleocristiana  i  que  sa  Carroja,  de  ses  Salines,  es  troba  vora  una 
importantíssima necròpoli romanitzada. Però sorprèn constatar que la casa actualment 
així anomenada no té res de roja ni de vermella. Tanmateix el propietari i informant 
toponímic d'aquest indret em digué que dins un clos de figueres de moro del lloc hi 
havia  uns  fonaments  antiquíssims  de  color  roig  o  potser  fins  i  tot  vermell.  En  fer 
l'enquesta, encara guardava a la casa una bellíssima estela funerària romana.

CTM, ses Carrotges, p. 340; MGM, id., 42-6d.

1784, Câ Rotja. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1816, 3 de maig, La Carrotge. PcGe.
1818, Carrotge / la Carrotga. Apeo de Garay (Santanyí). 
1827, la Carrotge. PcT.
1837, la Carroga / la Casa Rotga.  PcT.

Cas Batlet
Fonètica: ÇRB«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada,  moderna,  de  Can  Baltasar  Gros,  casa  de  Calonge, 
situada en es Camí de na Burguera, entre Can Baltasar i Can Serrilles.
 
Cas Busqueret
Fonètica: ÇRB«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
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Longitud: 505.5
Situació: interior

Casa situada a Cas Perets, voltada de quatre o cinc tancons, entre Can Curt i Lo 
d'en Terringo.
 
Cas Canonge
Fonètica: Ç«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat entre es Velar i es Quericals i integrat almenys 
per  unes  deu tanques  petitones,  algunes  de  les  quals  estan  edificades.  Fa anys,  s'hi 
mantenia activa una teulera. 

Era un antic lloquet que segurament estenia les terres fins a na Brodat, però no 
en conec els altres límits. Les cases eren dins el terreny que ha conservat el nom. S'hi 
veuen els fonaments d'unes belles cantonades de pedreny de Santanyí i algunes pedres 
basamentals del costat de la casa, vora una cova talaiòtica artificial, la qual tenia una 
columna que va caure fa uns anys. Hi ha la torre d'un molí de vent que es documenta el 
a finals del segle XVII.

En un dels papers consultats s'anomena el canonge Figuera. No pot tractar-se del 
famós terratinent canonge Antoni Figuera i Garcia (1669-1747), perquè el 1614 ja tenim 
documentat Son Canonge. Més tost cal pensar en un Jeroni Santjust, canonge i rector de 
Felanitx el 1525, segons una amable comunicació de Baltasar Coll.

1614, 3 de setembre. Queixes de Jaume Mòger, conductor de la possessió Son Canonge, dels hereus de 
Jeroni Sant Just, contra els qui li fan tales amb el bestiar. RRV (2000: 151). 
1684, Casa lo Canonge. PcR.
1685, 23 de març. En uns estims se cita Casa el Canonge, amb molí de vent, del doctor Nicolau Mora i 
Mulet, del Reial Consell. RRV (2000: 158).
1695, Casa el Canonge. ARM, D-1281.
1713, Son Canonga. PcR.
1714, Son Canonge. PcR.
1715, casa el Canonge. PcR.
1718, Son Canonge. PcR.
1720. S'anomena el «Canonge figuera». PcR.
1784. Cas Canonje. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1880, 14 de març, Cas Canonga. LAAS.
 
Cas Coronell
Fonètica: ÇRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Edifici situat a Calonge, entre sa Caseta Blanca i Can Toni Roca. És una casa de 
portal quadrat, de pedreny de Santanyí, totalment renovada.
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Cas Fidever
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517
Situació: interior

Variant no cartografiada des Pujol d'en Fidever, situat a Calonge, vora es Camí 
Llarg de sa Conca, entre es Pujol i es Clos. No hi ha cap casa.
 
Cas Fuster
Fonètica: ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa situada a Calonge, dins  Son Perdut,  vora sa  Bassa.  Era d'un tal  Jaume 
"Fuster" (de cognom Adrover?) que morí, segons l'informant, vers 1970.
 
Cas Garriguer
Fonètica: ÇRÆ«ÈÆ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Vivenda de guarda forestal, situada en es Llombards, a sa Vallet, dins es Verger.
 
Cas Garriguer
Fonètica: ÇRÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Casa  de  guarda  forestal,  situada  en  es  Llombards,  dins  sa  Vallet  i  dins  es 
Vergeret.

CTM, Cas Garriguer de sa Vallet, p. 355; MGM, Cas Garriguer, 44-8b.
 
Cas Garriguer
Fonètica: ÇRÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 506
Situació: interior
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Caseta de guarda forestal, situada en es Llombards, dins es Pinaret Gran, damunt 
es Turó d'en Lletrudis. També se'n diu sa Barraca des Garriguer.
 
Cas Garriguer
Fonètica: ÇRÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Caseta de vigilant forestal, situada en es Llombards, dins es Rafal des Porcs i 
dins es Clot des Ravellar.
 
Cas Garriguer
Fonètica: ÇRÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, dins es Cardassar, entre Can Marc de ses Nines 
i sa Rota des Soldat. 
 
Cas Garriguer
Fonètica: ÇRÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Casa d’en Pesta, edifici de vigilant forestal, situat 
a Santanyí, a Son Danús Nou, dins es Tancat des Garriguer.

CTM, p. 354, Cas Garriguer de Son Danús; MGM 40-6i.

Cas Garriguer
Fonètica: ÇRÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Casal des Llombards sense acabar, situat en es Rafal des Porcs, vora es Camp 
Redó,  al  costat  de  sa  Torre  Almunia.  És  un  edifici  de  pedra  de  tres  plantes  i  dos 
vessants,  sense portes ni  persianes.  A la planta baixa hi ha un portal  central  i  dues 
finestres a cada costat, una de les quals fou convertida en portal i habilitada a vivenda 
per al garriguer. Al primer pis es veuen cinc finestres i al segon cinc finestrons. Tot 
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guarda  un  eix  de  simetria.  Un  informant  nascut  el  1906  deia  que  no  l'havia  vist 
construir, però recorda que quan era nin les parets eren molt noves. Cal deduir de les 
seves  paraules  que  es  va  edificar  a  finals  del  segle  XIX o  a  principis  del  XX.  La 
construcció d'aquest casal degué ocasionar la destrucció parcial de sa Torre Almunia, 
que  veié  perdre  part  de  la  seva  altura,  per  tal  d'aprofitar  les  pedres  en  la  nova 
construcció.

CTM, Cas Garriguer des Rafal, p. 354; MGM, Cas Garriguer, 42-10h.
 
Cas Gatons
Fonètica: ÇRÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Casa enrunada, situada rere Consolació, entre es Rossins i Cal Rei. És coneguda 
igualment  amb  la  denominació  de  Son  Gató.  Sembla  que  hi  havia  un  aljub  i  que 
antigament donava nom a una entitat de població dispersa.

1784, Cas Gatons. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1845, 11 de setembre. En un cens de població se citen: Alqueria Blanca i Gatons. RRV (2000: 199). 

Cas General
Fonètica: ÇZ««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Casa i conjunt de forma trapezoïdal de quatre finques conradisses poc poblades 
d'arbres i alguns petits tancons, situats a Santanyí, vora la partió de Felanitx, entre es 
Xebel·linar i  na Rossellona.  Es coneix també sota el nom de Can Parra. Segons els 
informants, la documentació antiga transmet el nom de Son Benarribat.

CTM, p. 335; MGM, 40-9g.
 
Cas Guaret Vell
Fonètica: ÇRÄR«È, ÇRÄRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa rural situada a la Costa de Son Vidal, vora l'església del petit nucli urbà. 
Tot i que s'hi han fet reformes modernes, conserva tot el seu aspecte antic. 
 
Cas Guaret Vell
Fonètica: ÇRÄR«È
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Variant no cartografiada del topònim es Guaret Vell,  situat  en es Llombards, 
vora es Camp d'en Torrella.

1906, Cas Goret vey. PcGV.
 
Cas Guaret Vell
Fonètica: ÇRÄR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa  rural  situada  a  la  Costa  de  Son  Vidal,  entre  Can  Fred  i  Can  Viudos. 
Conserva tot el seu aspecte antic. Té portal quadrat amb un escut amb el nom de Jesús i 
un  rellotge  de  sol  amb  data  de  1872.  Possiblement  és  la  casa  pairal  de  la  petita 
aglomeració, més rural que urbana.
 
Cas Malric
Fonètica: ÇRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Casa rural i terres de Santanyí, situades entre la casa originària d'aquest nom i 
Can Trompa, edifici, aquest, amb la qual forma una sola unitat arquitectònica.
 
Cas Malric
Fonètica: ÇRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Casa rural i  terres de Santanyí, situades a la carretera de Felanitx,  entre Can 
Trompa i la partió. No gaire lluny, es coneix una altra casa amb el mateix nom, però 
aquesta  sembla que és  l'originària. Algun informant en diu Can Malric.  L'origen de 
l'antropònim és desconegut i  els documents el solen transcriure aglutinat.  El fet  que 
trobem documentat  també Son Malric  fa  que s'hagi  d'incloure entre les  possibilitats 
d'interpretació la d'un ètim basat en l'antropònim germànic  Amalric,  que coneix  una 
variant amb afèresi, Malric. 

CTM, Cas Mal Ric; MGM, íd., 40-9g.
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1751, 13 d'octubre. Se cita Bartomeu Vidal de Cas Malric. RRV (2000: 169).
1773, «las Casas ditas del Malrich». PSS.
1784, Cas Malrich. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1814, 13 d'abril. Case Malrich. PMP.
1818, Son Malrich. PcP.
1837, Cas Malrich. PcT.
1861, «Ne Pere..., en el parage denominado Cas Malrich, que era también campo y viña»; «Cas Malrich, 
si Ne Banusa o ne Pere». PcP.
1862, 20 de desembre. Cas Mal-rich. PcCn.
1867, Cas Mal-Rich. Circumscripció parroquial. APS.
1870, Cas Malrich. PcLl.
1876, Cas Malrich. PcLl.
1818, Cas Malrich. Apeo de Garay (Santanyí).
1894, Cas Malrich, PcGe.
 
Cas Marino
Fonètica: ÇR«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 516
Situació: interior

Caseta baixa, amb un fasser al davant, situada vers s’Alqueria Blanca, dins un 
hortet de ses Fonts de n'Alis. 
 
Cas Metge Joan
Fonètica: RÇZ«ZÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa situada a Santanyí, a Can Nin, vora Can Toni Sec. És la més occidental 
d'aquesta agrupació rural de cases. El metge santanyiner Joan Escales Vidal hi va néixer 
el 1887 i morí el 1964, segurament a la vila. L'any 1913 va publicar l'opuscle Santanyí  
hospitalario, que tracta del naufragi del vaixell italià Camelia, enfonsat en aigües de 
Cala Llombards el 20 de juliol de 1911.
 
Cas Orells
Fonètica: ÇÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior

Nom de tres o quatre cases situades a Cas Perets, entre es Camí des Tancat Vell i 
sa  Tanca  de  Cal  Sen  Marc.  Dues  tenen  el  portal  rodó  i  una  el  té  quadrat.  Hi  ha 
dependències annexes. Com a detall arquitectònic interessant cal assenyalar en un dels 
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edificis la presència de set mènsules foradades, de pedra, que servien per sostenir el 
parral de la façana. 

En la documentació es troba sota la variant Ca n'Orell i, en el mapa Despuig 
(1784), amb la de Los Orells. El 1806 trobam un So n'Orell que potser hem d'identificar 
amb aquest lloc.
 
Cas Perets
Fonètica: ÇR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Extens territori del terme de ses Salines, situat vora la partió de Campos, entre 
Son Danús i es Rafal Genars. Està intensament parcel·lat i creuat per nombrosos camins. 
La majoria d'establits són tanques de conreu, però hi ha també romanalles de pletes i 
terrenys  incultes.  Correspon  gairebé  amb  tota  seguretat  a  la  superfície  de  l'antiga 
possessió dita es Rafal Palla, el nom de la qual es troba dispers per diverses zones de la 
part sud. El topònim deu fer referència a alguna família que hi habitava. A la zona hi ha 
una casa dita Can Perets (vegeu l’entrada corresponent). El gentilici és pereter. 

CTM, p. 356; MGM, 42-8b.

1818, Cas Perets. Apeo de Garay (Santanyí).
1827, Cas Perets. PcT.
1884, Cas Perets. PcMM.
 
Cas Pi
Fonètica: È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Nom d'una casa, una tanca gran amb arbres i un conjunt de corralets, situats a 
Cas Perets, entre s'Era des Miqueletes i Lo d'en Capità.
 
Cas Piano
Fonètica: ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa de s'Alqueria Blanca, situada vers ses Esparegueres, entre Can Simon i Can 
Marranxa.
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Cas Sabater
Fonètica: Ç«B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517
Situació: interior

Nom modern, no cartografiat, de Can Pelleta, casa calongina situada entre Can 
Taconer i Can Rito.
 
Cas Saragall
Fonètica: Ç«R«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Casa llombardera abans en ruïnes, situada vora Can Nin, amb la qual forma un 
sol  cos.  N'era  destacable  la  resta  d'una  creu  de  pedra,  situada  sobre  l'anguila  de  la 
teulada, ara totalment desapareguda. Sobre el portal rodó de l'entrada hi ha una mena 
d'inflorescència incisa.
 
Cas Senyor
Fonètica: Ç«Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casal  d'antiga  possessió,  situat  a  Calonge,  avui  convertit  en  restaurant.  Està 
construït al voltant d'uns clasta amb cisterna.

CTM, p. 356; MGM, 41-5g.
 
Cas Sutro
Fonètica: ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa situada a  s'Alqueria Blanca,  vora es  Camí Estret  i  vora la  carretera de 
Santanyí. El malnom Sutro, propi de s'Alqueria Blanca, és d'origen desconegut. Se'n feia 
el diminutiu Sutrell.
 
Cas Turó
Fonètica: ÇÈR
Terme: ses Salines

536



Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de Can Terringo, lloc situat a Cas Perets.
 
Cas Vedells
Fonètica: Ç«ÈD´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a  Calonge, entre  sa 
Solada, es Rafal, Can Banyeta d'en Taconer, Can Banyeta des Fusteret, etc. Té unes 
mesures màximes de 800 m per 600 m i  està dividit  en  més de vint tanques, que, 
individualment, de vegades s'anomenen Can Vedell.
 
Cas Xorret
Fonètica: ÇSÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa de baix de Consolació, situada entre Ca ses Frites i Son Ponç de sa Marina.
 
Casa d'en Pesta, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 507
Situació: interior

Edifici situat a Santanyí, a Son Danús Nou, dins es Tancat de Cas Garriguer.

Casa de la Vila, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Antic edifici de Santanyí, desaparegut el 1982, que ocupava el solar en el qual 
ara hi ha la Casa de Cultura. Era un immoble de dues plantes en molt mal estat, que 
albergava el punt de venda de peix (vegeu sa Pedra des Peix) i el lloc on tancaven els 
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animals  que feien mal a les  propietats  d'altri  (vegeu es Corral  del  Rei).  Hi va estar 
ubicada l’Escola Unitària de Nines (M. Barceló i Vidal, 1996: 19). 

1862, 25 de març. L'Ajuntament ha autoritzat fer els estudis convenients per edificar una escola de nins i 
nines en el solar anomenat casa de la vila. RRV (2000: 205).
 
Casa de Mavi, la
Fonètica: *«Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d’un terreny no identificat,  situable,  potser, vers s’Alqueria 
Blanca. Mavi és una aglutinació de ma àvia. 

1818, la Casa de Mavi. Apeo de Garay (Santanyí).

Casa del Resguard, la
Fonètica: *«Ç«D««ÈÄ
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, de sa Casa des Estanys, situada a sa Colònia, vora es 
Estanys de sa Sal, entre sa Salinera i sa Bassa des Cabots.

1781, 29 d'abril, la Casa del Resguard. APF (1974b: 81-82).
1788, 12 de maig. El bisbe de Mallorca, Pedro Rubio Benedicto y Herrero visita l'oratori públic de la casa 
del resguard de les Salines de sa Majestat. RRV (2000: 180).
 
Casa des Esmotxadors, sa
Fonètica: «Ç«D«RS«ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 502
Situació: interior

Edifici de ses Salines situat a sa Vall, dins sa Tanca de sa Punta, dins es Pi des 
Corb Gran. És una casa coberta a un sol vessant, de bona factura amb dos arcs a la 
façana i un portal quadrat. Al costat hi ha una cisterna amb el coll empotrat dins el mur. 
A la façana posterior hi ha dues finestres. Hi feien cap els esmotxadors que feinejaven a 
la gran arbreda des Pi des Corb.
 
Casa Nova, la
Fonètica: *«Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
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Latitud: 4357.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Nom antic de ses Cases Noves, situades a s’Alqueria Blanca, entre es Jaç de sa 
Llebre i sa Bassa de ses Vaques. Per a la documentació, vegeu ses Cases Noves. 

Casa Vermella, la
Fonètica: *«È««RÈ«´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 515
Situació: interior

Nom antic, desaparegut,  des Pujol  d'en Fullana, situat a s'Alqueria Blanca, al 
nord de la població, vora la partió de Felanitx. Les cases pairals actualment no tenen res 
de vermelles.

1791, 2 de març. La terra de la Casa Vermella, ara el Pujol d'en Fullana, confronta amb el rafal la Punta 
de Portopetro. RRV (2000: 181-182).

Cases d'en Fullana, les
Fonètica: *«Ç«D«MÈ´«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Edificacions,  possiblement  desaparegudes,  situades  a  Santanyí,  dins  l'antiga 
Binilassar, avui Son Danús.

1537, 17 de desembre. Es fa inventari dels béns de les cases dites d'en Fullana. RRV (2000: 121).
 
Cases d'en Mero, ses
Fonètica: «Ç«RD«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Casa de ses Salines, situada a sa Vall, dins na Fonda, coneguda també amb al 
nom de Can Mero. Hom diria som davant una masculinització amb afèresi de la forma 
feminitzada del llinatge  Amer, però hom diu que l'home que hi deixà el nom era un 
foraster.
 
Cases de na Clavet, ses
Fonètica: «Ç«RD«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
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Latitud: 4360
Longitud: 516
Situació: interior

Edifici de dos aiguavessos, situat a s'Alqueria Blanca, dins na Clavet, vora ses 
Rotes Noves. Té portal rodó amb finestra a sobre i un finestró a la dreta, tot d'una sola 
peça. A la mateixa part, hi ha una fermadora, de pedra. A l'esquerra, té un altre cos 
afegit modernament, tan gros com la part antiga.
 
Cases de sa Vinya, ses
Fonètica: «Ç«RD««Èø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Edifici saliner, situat a sa Vall, dins sa Vinya, vora ses Pedreres de sa Vinya.
Vegeu el cançoner.

 
Cases des Estanys, ses
Fonètica: «Ç«RD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499
Situació: interior

Edifici fortificat del terme de ses Salines, situat a sa Colònia, vora es Estanys de 
sa Sal, entre sa Salinera i sa Bassa des Cabots. Hi havia una capella de la qual només 
resta l'antic portal de mig punt amb una espadanya escut i campana a sobre. Antigament 
se'n deia la Casa del Resguard (vegeu l’entrada corresponent). Cap a mitjan segle XX, la 
robusta i antiga construcció, antic casal de l'explotació salinera, fou convertida en hostal 
pel marquès del Palmer, motiu pel qual ara és més conneguda pel nom de s'Hostal des 
Marquès.

Cases des Torrent, ses
Fonètica: «Ç«RD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Agrupació de deu vivendes situades a ses Salines, entre sa Marina i es Camp 
Lledó. Prenen el nom del torrent que passa just pel seu costat.

Cases Noves, ses
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
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Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre es Jaç de sa Llebre i sa Bassa de ses Vaques. Un informant diu que era des Serral, 
però un altre sentia contar als majors que era de sa Punta. Tanmateix és possible que 
amdós indrets fossin antigues segregacions de sa Punta.

En els Stims de 1578 (f. 21 v), figura «una tancha del comptès dit de la casa 
noua», a nom de Cosme Rigo. Fa mal atribuir  el  testimoni  a aquest  lloc,  ja que es 
Comtès queda un tant allunyat. Així i tot, podria perfectament haver arribat fins aquí en 
temps primer. Per contra, són segures les altres atribucions documentals.

CTM, p. 367; MGM, 43-7a.

1578, «Sebastià rigo, menor, dit de la casa noua, stimaren en la alcharia blanca casa y camp». Stims, f. 66 
v.
1763, 3 de maig, «Camí qui va a la Casa nova». PMP.
1818, la Casanove. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Cases Noves, ses
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Edifici situat a Calonge, a Son Perdut, dins sa Tanca de ses Cases, vora l’edifici 
de la possessió.
 
Cases Noves, ses
Fonètica: «Ç«Ç�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Edificació situada a la Costa de Son Vidal,  entre es Camí de Son Pulla  i  es 
Serral.

CTM, p. 367; MGM, 43-2a.

1825, las Casal Novas (sic). PcR.
 
Cases Noves, ses
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508
Situació: interior
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Construcció situada en es Llombards, entre Ca sa Talaia i es Violari.
 
Cases Noves, ses
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Edifici  del  segle  XVIII,  situat  a  Santanyí,  vora  s'Aljub,  entre  sa  Costa  d'en 
Verger i es Carrer de s'Aljub. És una casa molt ben conservada, amb planta baixa i dos 
pisos, amb les cantonades de pedreny i amb portal rodó i finestres amb motlures. Està 
dividida en dues propietats. Fou construïda sobre l'antiga Bassa Juana (vegeu l’entrada 
corresponent). Es diu que va ser feta per la família dels Timoners.
 
Cases Noves, ses
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 516
Situació: interior

Denominació,  no  cartografiada,  de  Son  Ramon  des  Camí,  usada  quan  Son 
Ramon designa tant la finca matriu com la segregació. 

Cases Noves de Can Maimó, ses
Fonètica: «Ç«Ç�«RD«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada de Ca l’Amo en Joan Maimó, cases situades a la Costa, 
entre es Saragall i sa Costa de Can Maimó.

Cases Velles, ses
Fonètica: «Ç«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Cases Velles d'en Rovellat, situades a s'Alqueria 
Blanca, entre ses Garines Petites i ses Garines Grans.
 
Cases Velles, ses
Fonètica: «Ç«RÈ«
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347
Longitud: 505.5
Situació: interior

Construcció de pedra, auxiliar de les feines agràries, situada en es Llombards, a 
sa Vallet, dins na Gosta, reaprofitada per a instal·lacions militars avui abandonades.
 
Cases Velles, ses
Fonètica: «Ç«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 516
Situació: interior

Denominació, no cartografiada, de Son Ramon, situat a s’Alqueria Blanca, vora 
sa Carretera de Portopetra, usada quan el topònim designa tant la finca matriu com la 
segregació.

Cases Velles d'en Rovellat, ses
Fonètica: «Ç«RÇ«RD««È9
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Edifici enrunat, a una part fins als fonaments i a l'altra a l'altura de la teulada. 
Està situat a s'Alqueria Blanca, entre ses Garines Petites i ses Garines Grans. És una 
casa  de  dos  aiguavesos  que  possiblement  tenia  poques  obertures.  El  portal  estava 
orientat a migjorn. A l'interior es veuen alguns armariets. Conegudes també amb el nom 
simplificat  de ses Cases  Velles,  sembla que eren les cases de Son Ponç Vell,  finca 
situada a l'altra banda del camí.

Cases Vermelles, ses
Fonètica: «Ç«R«RÈ«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 509
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Caseta Vermella,  situada a Santanyí, dins Son 
Danús Vell.

Cases, na
Fonètica: *«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
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Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d’un  indret  no  localitzat,  possiblement  del  terme  de  ses 
Salines. 

1818, ne Cases. Apeo de Garay (Santanyí).

Caseta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny conradís  amb arbres,  de forma irregular,  format  per  catorze  tanques, 
situat a Santanyí, entre ses Roques d'en Biga i na Bordissot. Té uns 335 m de llargària 
per uns 200 m d'amplària. És gairebé segur que aquesta terra formava part de l’antic 
Rafal Roig, com la veïna de Son Proenç. Observem que el propietari que apareix en el 
primer document és Roig de cognom.

1806. Miquel Roig declara haver sembrat una quarterada i mitja de vinya a la Caseta. RRV (2000: 187). 
1818, la Caseta. Apeo de Garay (Santanyí). Podria no ser aquest lloc.
1878, 28 de maig, la Caseta. PcJA. Podria no ser aquest lloc, però és sospitós que la mateixa família 
tengui terres a Son Garrot, que no és gaire lluny de sa Caseta.
 
Caseta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Conjunt de quatre o cinc tanques de forma irregular, dedicades a conradís amb 
arbres i a pleta, situades a Santanyí, entre es Camp Forà i sa Pleta, prop des Turó d'en 
Balutxo. També hi ha un informant qui en diu Can Jaume de sa Talaia.
 
Caseta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Lloc de situació imprecisa de la falda des Puig Gros, rere Ca n'Esperança. L'únic 
informant que aportà aquest nom morí ja fa anys i no és possible dir exactament què 
designava aquest topònim. És ben segur que no era cap casa entesa en el sentit originari 
del mot.
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Caseta Blanca, sa
Fonètica: ««Ç««ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Edifici situat a Calonge, dins sa Tanqueta, davant es Clos.
 
Caseta d'en Parra, sa
Fonètica: ««Ç««D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Edifici situat a Santanyí, en es Camí de s'Amarador, dins s'Era d'en Parra.
 
Caseta d'en Ravenet, sa
Fonètica: ««Ç««D«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Barraca d'en Ravenet, situada a Santanyí, a Son 
Danús Nou, dins es Burcanys.
 
Caseta de l'Amo en Lluc, sa
Fonètica: ««Ç««D«ÇÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Edificació amb escar de la costa curiablanquera, situada a Portopetro, dins es 
Caló de sa Torre. És una caseta de dues plantes, de pedra, coberta a dos vessants, un 
dels quals sembla modern. A la part de la mar té porxades a cadascuna de les dues 
altures. L'informant, nascut l'any 1916, diu que no es construí en temps seu. Era d'un 
santanyiner conegut sota el nom de l'amo en Lluc Cordella.
 
Caseta de n'Amera, sa
Fonètica: ««Ç««D««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357
Longitud: 504.5
Situació: interior
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Construcció del lloc de n'Amera Gran de la possessió salinera des Rafal Genars, 
situada dins una àrea de gran densitat de monuments arqueològics. A les immediacions 
es  troben ses  Talaies  de n'Amera.  És  destacable la  presència  d'un bell  exemplar  de 
ginebró (Juniperus oxycedrus) d'uns quatre metres d'altura, situat unes passes al nord de 
la caseta.
 
Caseta de na Mossa, sa
Fonètica: ««Ç««D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de Ca na Mossa, casa enrunada de s'Alqueria Blanca, 
situada entre es Camí des Pou del Rei i s'Era des Ponços.
 
Caseta des Carabiners, sa
Fonètica: ««Ç««D««R«BÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Barracull de vigilància, totalment enrunat, situat a la costa de Santanyí, dins sa 
Comuna des Cap des Moro, prop del caire del penya-segat. És de planta rectangular, 
d'uns 6 m de llargària, per uns 4 m d'amplària. Les parets, de 0’60 m de gruix, tenen una 
alçada màxima d'un metre. Té el portal orientat a xaloc. La vegetació, molt castigada per 
la saladina, és de mates, savines i peus de milà (Thymelaea hirsuta). És curiós el fet que 
hi creixen lliris de Florència, com a sa Torre Nova, un altre punt de vigilància costanera. 
El mapa Despuig (1784) assenyala aquí una guàrdia secreta.
 
Caseta des Carabiners, sa
Fonètica: ««Ç««D««R«BÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Barraca  des  Carabiners,  avui  desapareguda, 
situada a la costa de s'Alqueria Blanca, dins la zona des Caragoler.
 
Caseta des Garriguer, sa
Fonètica: ««Ç««D«RÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 507
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Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Casa d’en Pesta,  situada a Santanyí, dins Son 
Danús Nou.
 
Caseta des Telègraf, sa
Fonètica: ««Ç««D««ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4347
Longitud: 504
Situació: litoral

Variant  no cartografiada  de  sa  Barraca  des  Telèfon,  situada en  el  litoral  des 
Llombards, entre es Cap de ses Salines i es Caragol i entre sa Pesquera d'en Moreno i es 
Arenalets.
 
Caseta Roja, sa
Fonètica: ««Ç««È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  sa  Barraca  Vermella,  situada  a  Santanyí,  a  Son 
Danús Nou, a sa Creueta.
 
Caseta Vermella, sa
Fonètica: ««Ç«««RÈ«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 509
Situació: interior

Antiga caseta, situada a Son Danús Vell, entre sa Pleta Nova i ses Figueres de 
Moro, avui inexistent, ja que el seu solar es troba ocupat per unes construccions fetes fa 
devers un quart de segle, o tal vegada més. Són dependències d'una casa que hi construí 
un dels propietaris de Son Danús Vell, en dividir-se la finca. També era coneguda amb 
el nom pluralitzat de ses Cases Vermelles, pel fet que devia tenir diversos habitacles.

Casetes d'en Moll, ses
Fonètica: ««Ç««RD«È�´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 515
Situació: interior
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Terreny  de  conreu  amb  arbres  i  cases,  dividit  en  cinc  tanques,  situades  a 
s'Alqueria Blanca, entre sa Cova i Son Valenç. Les mesures màximes aproximades són 
de 325 m per 250 m.
 
Castanyoles, les
Fonètica: *«««Èø�
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Sorts de terra de nom extingit, situades en la possessió de ses Salines, a un indret 
no  localitzat.  És  nom  de  motivació  desconeguda.  El  mot  castanyola designa  a  la 
comarca el safrà bord.

1385,  19  de  setembre.  Andreu  Vicens  estableix  a  Bartomeu  Rado  unes  sorts  de  terra  dites  «las 
Castanyoles», compreses en la part que té en la possessió de les Salines. J. Lladó y Ferragut (1959: 67).

Castellet, es
Fonètica: «««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Prominència isolada de la costa de Santanyí, situada entre es Caló de ses Agulles 
i  la  mar.  És  un penyalar  llarguer  situat  a  uns  27 m sobre el  nivell  de la  mar.  S'hi 
accedeix a través d'una escala artificial d'uns deu escalons. A dalt,  hi ha restes molt 
degradades d'una fortificació prehistòrica. Hom diu que era un punt antic de guàrdia i 
que la feien dins una cova un tal Burguera i un Miquel Oliver. En desaparèixer el perill 
dels  moros  donaren  un bocinet  de  terra  a  cadascun dels  guardians.  La persona  que 
proporcionà aquesta informació digué que ho sabia de lectures, però mai no he llegit tal 
cosa.

El nom es repeteix a Manacor com a topònim orogràfic.

CTM, p. 383; MGM, 43-4f; VMaRV (1961-1962): 32.
 
Castellet, na
Fonètica: «««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny de forma irregular, d'uns 450 m per 350 m, fragmentat en més de 25 
parcel·les, moltes de les quals són urbanitzades. Es troba als afores des Llombards, entre 
sa Marineta i na Pou. La part no urbanitzada és de tanques amb arbres, que configuren 
un turonet que quasi assoleix els 66 m sobre el nivell de la mar. El nom prové de l'antiga 
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existència de talaies prehistòriques en aquest lloc, que devien formar tot un conjunt amb 
les restes que romanen dins la tanca veïna des Violari.

Eren terres pertanyents a Son Berard. Els documents també transcriuen el nom 
com a na Castellets i na Castellot. Par que sigui el mateix indret.

1818, ne Castellets. Apeo de Garay (Santanyí).
1872, na Castellot. PMV.
1874, Na castellot. Entre els confrontants se cita «el camino vecinal de Santañy a las Salinas» i «la marina 
dels Llombards». PcMM.
1886, Bassa de Ne Castellets. LAAS.
1899, Ne Castellot. PMV i Papers Can Metge.
1939, Na Castellet. PMV.
1964, Son Balart o Na Castellet. PMV.

Castellet de Llevant, es
Fonètica: «««Ç´«´«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Prominència quasi  isolada de la  costa llombardera,  situada entre es Caló des 
Moro i es Castellet de Ponent. És un turó de 37 m d'altura sobre el nivell de la mar, 
fortificat en època talaiòtica. S'hi conserven restes de murades a la part de terra que és 
l'única que permet l'accés. A la part alta hi ha restes d'obres excavades dins la roca. Fa 
uns anys, tot el pujol era cobert de pinar, però ara només verdeja al sector més baix. 
També en diuen es Castellets Petits.

Castellet de Ponent, es
Fonètica: «««Ç´«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Pujol fortificat de la costa llombardera, situat vora s'Almunia, entre el caló i es 
Castellet  de Llevant.  És un turó allargassat,  de penyes verticals,  d'uns 35 m d'altura 
sobre el  nivell  de la  mar.  Conserva restes  de muralles  prehistòriques,  cada dia més 
degradades. A dalt, s'hi feren troballes de molins de mà i fragments de ceràmica. Es 
coneix també amb el nom des Castellets Grossos.

Castellets, es
Fonètica: ««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral
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Conjunt de dos turons costaners,  fortificats en època prehistòrica, situats a la 
costa llombardera, entre es Caló des Moro i s'Almunia, coneguts sota les denominacions 
des Castellet  de Llevant  i  es Castellet  de Ponent.  També en diuen es Castellets  des 
Gustinel·los.

MGM, 43-2h.

1784, Castellets, Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
 
Castellets, na
Fonètica: *«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508
Situació: interior

Variant  desapareguda  de  na  Castellet,  lloc  situat  en  es  Llombards,  entre  sa 
Marineta i na Pou. Vegeu la documentació a na Castellet. 

Castellets des Gustinel·los, es
Fonètica: ««È´««RÄÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Castellets, conjunt de dos turons costaners, situats a 
la costa llombardera, entre es Caló des Moro i s'Almunia.
 
Castellets Grossos, es
Fonètica: ««´«ÈR�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Castellet de Ponent, situat a la costa llombardera, 
vora s'Almunia, entre el caló i es Castellet de Llevant.
 
Castellets Petits, es
Fonètica: ««È´««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Castellet  de  Llevant,  prominència  de  la  costa 
llombardera, situada entre es Caló des Moro i es Castellet de Ponent. La pluralització ve 
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motivada  per  la  presència  d'una  denominació  que  s'aplica  al  conjunt  de  les  dues 
elevacions, es Castellets, molt més popular que els dos topònims que les individualitzen.

Castellot, na
Fonètica: *«««È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508
Situació: interior

Variant  desapareguda  de  na  Castellet,  lloc  situat  en  es  Llombards,  entre  sa 
Marineta i na Pou. Vegeu la documentació a na Castellet. 
 
Catoi, na
Fonètica: ««È�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4356
Longitud: 504
Situació: interior

Conjunt de vuit tanques conradisses, amb arbres, situades a ses Salines, vora es 
Rafal Genars, entre na Ferrera i na Viola. La divisió fa que també sigui designat amb el 
nom de ses Catois. És un malnom existent avui a Campos.

1818, ne Catoy. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Catois, ses
Fonètica: ««È�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4356
Longitud: 504
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Catoi, nom d’unes finques salineres, situades vora 
es Rafal Genars.
 
Cau d'en Marranxa, es
Fonètica: «ÇD««ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Cavitat natural aprofitada pels animals com a refugi, situada a s’Alqueria Blanca, 
dalt de sa Penya Bosca, entre ses Paredasses i el penyalar del nord. Sobre una roca plana 
s'obren tres forats, sota un ullastre, d'una profunditat que oscil·la entre 0'50 m i 0'70 m. 
D'un cap a l'altre hi ha uns 5 metres de longitud. El menor té un diàmetre de 0’50 m i els 
eixos del major miden 1'10 m per 0'80 m.
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Cau de sa Figuera, es
Fonètica: «ÇD««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Orifici natural, refugi de caça, situat en es Llombards, en esRafal des Porcs, dins 
es Mitjà de s'Argila. També se'n diu es Cauet.
 
Cau des Forner, es
Fonètica: «ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507
Situació: interior

Forat de caça, situat en es Llombards, dins es Rafal des Porcs i dins ses Rotes 
des Forn de Calç, vora sa Rota des Camp de Futbol. És un orifici situat enmig d'unes 
mates, a un metre de fondària, sota una roca que fa un clot al costat, en forma de mitja 
lluna. També es diu es Cauet.
 
Cau Petit, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4357
Longitud: 504.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Cova Petita, situada a ses Salines, dins n'Amera 
Gran des Rafal Genars.
 
Cau Roig, es
Fonètica: «È�S
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512
Situació: interior

Lloc  de  Santanyí,  situat  a  algun  indret  de  la  falda  des  Puig  Gros,  entre  Ca 
s'Escaravat i es Garrovers d'en Simon Marranxa. La localització cartogràfica és només 
orientativa, ja que no ha estat possible trobar-lo. És un indret on es refugia la caça en ser 
perseguida.
 
Cau Roig, es
Fonètica: «È�S
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: interior

Amagatall de la caça, avui desaparegut, situat a Portopetro, prop de sa Platja, 
probablement dins sa Roca Blanca i, per tant, dins terres de sa Punta. Hom ignora el lloc 
exacte de la ubicació i ara designa també la franja de terreny on es trobava, per altra 
banda totalment urbanitzada,

Cauet, es
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada des Cau des Forner, situat  en es Llombards, dins es 
Rafal des Porcs i dins ses Rotes des Forn de Calç, vora sa Rota des Camp de Futbol.
 
Cauet, es
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Cau de sa Figuera, situat en es Llombards, dins es 
Rafal des Porcs i dins es Mitjà de s'Argila. Es troba vora la partió des Marge d'en Cama.

Cauet d'en Simon, es
Fonètica: ««Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Cavitat natural, refugi per a la caça, situada a s'Alqueria Blanca, entre sa Penya 
d'en Gararany i sa Penya Roja. No es troba a baix del penyal més elevat, sinó una mica 
més avall, sota una penya d'uns dos metres d'altura. És un forat petit, que no permet 
l'entrada d'una persona.
 
Caüll, es
Fonètica: ««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 515
Situació: interior
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Terreny de  forma rectangular,  dividit  en sis  tanques de  conreu amb arbres  i 
algunes pletes, situat en es Pujol, entre es Pujol de Son Vent i es Pinaró de Can Generè. 
El nom prové de la presència d'un cau conegut amb el nom redundant de sa Cova des 
Caüll. 
 
Cavalls de Son Morlà, es
Fonètica: ««Ç´«Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Grup escultòric d'uns cavalls de pedra, situats a Santanyí, dins es Figueral de Son 
Morlà. Foren construïts el 1963 per l'alemany Rolf Schaffner.
 
Cebriana, na
Fonètica: ««BRÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Cala Santanyí, entre 
Son Fenàs, na Rengo, es Caló des Macs, es Pontàs i na Colava.  Està format per sis 
tanques.

Les  Regles d'esquivar vocables, núm. 101, condemnen l'ús de «Sebrià per dir 
Syprià». A. M. Badia i Margarit (1999: 115).

Cebriana, na
Fonètica: ««BRÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma irregular, amb arbres, pleta i una barraca, situada a 
s’Alqueria Blanca, entre es Torrent d'en Grimalt i es Cocó de Boc.
 
Cegonya, sa
Fonètica: ««ÈÄø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 503.5
Situació: interior
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Terreny de conreu sense arbres, de forma irregular, situat a ses Salines, a sa Vall, 
entre s'Hort de sa Cegonya i sa Vinya. De  manera minoritària es diu també sa Cigonya. 
Entre aquest lloc i les vaqueries hi ha un conjunt de sepultures antropomorfes. 

És un topònim basat en el nom d'una de les peces del molí d'extracció d'aigua. El 
nom de cigonya és aplicat a Campos a una mena de colze que es junta a la biela pel 
bracet per produir el moviment rotatori del molí (J. Vidal Ollers, 1987: 74). El nom 
segurament no és gaire antic, però, en boca de la majoria dels parlants que el coneixen, 
la paraula cegonya manté el tret arcaïtzant de la conservació de la vocal neutra, la qual 
no passa a [i] més que d'una manera molt esporàdica.
 
Celler de Son Danús, es
Fonètica: ««Ç´D«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Edifici de tres plantes, situat dins el casc urbà de Santanyí, a la confluència des 
Carrer des Celler  i  es  Carrer de Cas Majoral.  Té un gran portal  quadrat  i  una gran 
cornisa de pedreny. L'interior és cobert de voltes. La gent vella contava que la possessió 
de Son Danús arribava fins aquí. Donava nom a l'antic Carrer del Celler.

Cementeri, el
Fonètica: *«««ÈER
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Antic  lloc  d'enterrament  de  Santanyí,  situat  presumiblement  al  costat  de 
l'església. Més tard se’n digué el Fossar Vell.

1294, 24 de juliol. Entre els confrontants de les cases de l'Alqueria Domenge, se cita el cementeri. APF 
(1974: 18).

Cementeri, es
Fonètica: «««ÈER
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515.5
Situació: interior

Fossar circuït de paret, situat a s'Alqueria Blanca, dins uns terrenys comunals 
situats  entre  na Moreia,  na Vella  i  na  Clavet.  Hi  enterren els  difunts  de  s'Alqueria 
Blanca i de Calonge. Fou construït en temps del vicari Mora, que arribà a s'Alqueria 
Blanca el 1850 (M. Pons, 1977).
 
Cementeri, es
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Fonètica: «««ÈER
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504
Situació: interior

Necròpoli de forma rectangular situada a ses Salines, dins ses Marines. Fins l'any 
1820 els saliners varen soterrar llurs difunts a l'església, dins una fossa comuna. S'havia 
construït el  cementeri i a partir d'aquesta data s'enterrà, alternativament, al cementeri i a 
l'església, fins el 1838. J. Lladó y Ferragut (1959: 74).
 
Cementeri, es
Fonètica: «««ÈER
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Necròpoli situada a Santanyí, dins sa Quintana de sa Bassa Seca, entre Son Prim 
i  es  Mitjà  Gran de sa  Talaiola.  Sobre  la  seva construcció,  vegeu M. Barceló  Vidal 
(1994).

1813. «Empezó a enterrarse en un triste corral de muertos en la comuna del Baladrar». BVT, art. Santanyí 
del CTM, p. 1516.
1820, 19 de juny. El rector Benet Vadell informa el bisbe que el nou cementeri ja està construït «y se 
entierran en él los cadáveres sin contradicción alguna». RRV (2000: 194).
1865. Per iniciativa del rector Cerdà va ser ampliat el cementeri. BVT, art. Santanyí del CTM, p. 1516.
1888,  16 de juliol.  Es dóna permís al rector de Santanyí per beneir i assentar la primera pedra de la 
capella del cementeri. RRV (2000: 214).

Cementeri Nou, es
Fonètica: «««ÇERÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Ampliació de la necròpoli de Santanyí, situada a la part del sud-est. Es projectà 
l'any 1927, però deu anys després encara no s'havien iniciat les obres. Vegeu M. Barceló 
Vidal (1994).
 
Cementeri Nou, es
Fonètica: «««ÇERÈ�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 504.5
Situació: interior
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Solar  d'una  quarterada  que  l'Ajuntament  de  ses  Salines  es  reservà  per  a  la 
construcció d'una nova necròpoli quan va parcel·lar sa Marina l'any 1931. Mai no s'ha 
usat per a tal finalitat.
 
Cementeri Vell, es
Fonètica: «««ÇERÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Part antiga de la necròpoli de Santanyí, situada a la part del nord-oest.

Cenrins, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511
Situació: interior

Nom de dues tanquetes de forma irregular ocupades per conradís arbrat i pleta. 
Es troben a Santanyí, vers es Puig Gros, entre na Secorrada i es Creuers.
 
Cerdanes, ses
Fonètica: ««RÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en es Llombards, a So 
n'Amer, vora ses Rotes Noves, de Son Morlà. Està dividit almenys en dotze tanques, o 
potser més, perquè és un nom d'escassa vitalitat i de límits que actualment no són gaire 
precisos. El topònim deu ser una feminització i una pluralització del cognom Cerdà.

1873, tancat de las Sardanas. LAAS.
 
Cibolla, na
Fonètica: «ÈB´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Conjunt de dues finques amb arbres i un redolet de garriga. La major és de forma 
trapezoïdal, quasi quadrangular, i la menor és rectangular. Es troben entre na Forn i es 
Pins.
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Cibolla Gran, na
Fonètica: «ÇB´«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Nom d’una de les tanques dites na Cibolla, situades a la Costa, entre na Forn i es 
Pins.
 
Cibolla Petita, na
Fonètica: «ÇB´««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom d’una de les dues tanques dites na Cibolla, situades a la Costa, entre na 
Forn i es Pins. És gairebé de forma rectangular, amb arbres.

Cibolles, ses
Fonètica: «ÈB´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Cibolla, nom d’un terreny situat a la Costa, entre 
na Forn i es Pins.
 
Cigonya, sa
Fonètica: «ÈÄø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant  no cartografiada de sa Cegonya, indret  saliner situat  a sa Vall,  entre 
s'Hort de sa Cegonya i sa Vinya.
 
Cimentera, sa
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514.5
Situació: interior
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Tanca de conreu amb arbres, situada a s'Alqueria Blanca, vora es Camí de Cas 
Concos, dins terrenys segregats des Pujol,  veïns del lloc de ses Serres.  Hi varen fer 
ciment durant un cert temps.
 
Cinc Quartons, es
Fonètica: «ÇNRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca de conreu sense arbres, de forma pentagonal irregular, situada a Santanyí, 
dins es Camp d'en Torrella, entre sa Barraca des Sabaters i Can Torrelles.

Cingle, el
Fonètica: *È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: litoral

Lloc  de  situació  desconeguda,  presumiblement  costaner,  citat  entre  els  punts 
perillosos d'atacs piràtics.

1390-1391, «lo single qui és d'en Sunyer». G. Llompart Moragues (1984: 118).
 
Cingle, es
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Lloc de la costa santanyinera, situat a Cala Santanyí, entre es Pi i sa Cova des Pi. 
La penya té una altura de set metres, o potser vuit. Modernament hi han fet una escala 
de dos trams d'escalons, picada dins la penya, que baixa fins a la mar.
 
Cingle d'en Boira, es
Fonètica: «Ç«DÈ�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Escaló de la costa llombardera, situat entre Cala Llombards i es Caló d'en Ferrà i 
entre s'Esperó i  es Racó d'en Nofre Rita.  Es troba vers mitjan lloc del  penya-segat, 
l'altura  del  qual  oscil·la  entre  els  30  m i  els  40  m d'altura.  Per  al  malnom,  vegeu 
s'Enterrossall d'en Boira.
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CINGULUS,  amb el  significat  de ‘precipici’,  ja  es troba en documents del  904, 
segons M. Bassols de Climent, J. Bartardas Parera et al. (1986: 501-502).

 
Cingle d'en Cega, es
Fonètica: «Ç«D«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Recingle d'en Cega, situat a la costa curiablanquera, 
entre Portopetro i sa Barca Trencada i entre sa Coveta de sa Mitja Luna i ses Piconades 
d'en Pau.
 
Cingle d'en Palou, es
Fonètica: «Ç«D«È�, «ÇS«D««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre s'Almunia i es Bauç, que va des de sa 
Seca Llarga a ses Pedreres des Bauç. És una faixa de penya-segats, amb depòsits de 
marès a sota, que pugen des de la mar fins a uns 6 m de l'aresta de la planura tortoniana. 
Sobre el caire del penyalar hi ha bells exempars d'ullastres modelats pels vents carregats 
de saladina que bufen de llevant. Un informant palatalitzava el mot cingle.

El  cognom  Palou no  existeix  actualment  a  l'àrea  recercada,  però  per  un 
document de 1402 sabem que el senyor de s'Almunia era Blai Palou (M. Danús, 1990: 
173). No hi ha dubte que aquest topònim en perpetua el record. Possiblement aquest 
Blai Palou era de Bunyola, si tenim present que el 15 de setembre de 1429 Simó Albert 
tenia una alqueria en esLlombards [recordem que els Albert eren propietaris d’una part 
des Rafal des Porcs] que estava sots alou de Guillem Palou de Bunyola [potser era fill 
d’aquell  Blai?]  (M.  Danús,  1990:  143-144).  Un  altre  document  ens  confirma  la 
procedència bunyolina d’aquest Guillem Palou que el 6 d’agost de 1416 tenia l’alqueria 
Salamonia (RRV, 1972: 22) i encara, el 20 d’agost de 1810, es diu que el senyor Palou 
de Coma-sema és un dels cavallers que tenen cura de la costa de Santanyí (RRV, 2000: 
189). Tal vegada es tracta de la mateixa branca dels Palou del segle XV? 

Cingle de na Fontanella, es
Fonètica: «Ç«D««È´«, «Ç«D««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral

Lloc  de  la  costa  llombardera,  situat  entre  es  Caló  d'en  Ferrà  i  es  Caló  de 
n'Adrover, a na Fontanella. Es tracta d'un escaló del penya-segat, que corre a mitjan 
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altura entre s'Era de sa Roca i es Torrent des Bufador. S'hi desenvolupa vegetació de 
pins grossos, savines i mates. L'horitzontalitat es veu interrompuda en algun indret, que 
cal pujar o davallar. Sobre el caire del penyalar, hi ha una coveta d'un metre d'altura, de 
planta quadrangular, d'uns 4 m de costat, amb una columna artificial de pedres travades 
amb mescla. Podria ser una barraca de vigilància de la guàrdia civil. També es diu es 
Recingle de na Fontanella.
 
Cingle de s'Alt des Claper, es
Fonètica: «Ç«DÇ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat prop des Caló d'en Ferrà, entre es Rost d'en 
Torrelles i sa Cova des Cap de sa Paret. És un escaló transitable, situat vers mitjan lloc 
d'un penyalar d'uns 45 m d'altura. S'hi veuen alguns pins alts i mates. Més amunt que el 
cingle, a la paret vertical, hi ha un estrat de pedreny de Santanyí que corre al llarg de la 
costa i té uns dos metres, o potser més, de potència. Tot i que no està treballat, ni s'ha 
explotat mai, sembla tallat a cops d'escoda, però és una coincidència natural. Prop de la 
punta que tanca s'Era de sa Roca hi ha una covota marina innominada.
 
Cingle des Cabrit, es
Fonètica: «Ç«D«ÈBR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 512
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Cingle des Cabrits,  lloc de la costa llombardera 
situat entre es Racó d'en Nofre Rita i es Caló d'en Ferrà.
 
Cingle des Cabrits, es
Fonètica: «Ç«D«ÈBR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 512
Situació: litoral

Lloc de la costa des Llombards, situat entre es Racó d'en Nofre Rita i es Caló 
d'en Ferrà. És un relleix situat a  la meitat del penyal, a redols doblement escalonat, amb 
vegetació de pins i mates barraqueres. El penya-segat té uns 38 m d'altura. Vers la part 
central hi ha una cova marina. També en diuen es Cingle des Cabrit. Potser el nom sorgí 
pel fet que un tal Ferrando, glosador, hi tenia cabres.
 
Cingle des Xot, es
Fonètica: «Ç«DÈS�, «ÇS«DÈS�
Terme: Santanyí
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Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat dellà es Bauç, entre sa  Punta de sa Curria i 
es Racó des Xot. És un relleix del penya-segat, situat a mitjan lloc, ple de grans pedres 
caigudes de la part alta, una de les quals, de marès, mostra una tirallonga de petjades de 
Myotragus balearicus. Les pedres de la part més alta són més grosses i estan clapejades 
de mates pels voltants. Hi ha una variant amb palatalització.
 
Cingle des Xot, es
Fonètica: «Ç«DÈS�, «ÇS«DÈS�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 510
Situació: litoral

Lloc de la costa des Llombards, situat prop de s'Almunia, entre sa Pesquera de 
Mestre Tomeu Torres i sa Seca Redona. És un penya-segat d'altura variable, que a certs 
llocs pot tenir més de 15 m. Pertot hi ha marès. A la part de dalt fa una mena d'escaló 
que justifica el nom de cingle. Hi caigué un home anomenat Cosme "Vetla", el qual va 
ser coix durant molt de temps. No se sap la raó del topònim. La pronúncia palatalitzada 
és d’escassa freqüència.
 
Ciona, na
Fonètica: «È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, format per cinc tanques de conreu, amb pocs arbres o 
amb figueres de moro, situat a Santanyí, entre na Síquia i sa Bassa des Llombau.

1818, ne Siona. Apeo de Garay (Santanyí).

Cisterneta, sa
Fonètica: ««È««, «SÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510
Situació: interior

Nom d'una trentena de parcel·les  de terra conradissa,  la  majoria de les quals 
tenen arbres.  La seva forma és molt  diversa,  ja  que n'hi  ha que són molt  llargues i 
estretes i d'altres són quasi quadrangulars. Es troben a la Costa, vora la carretera de 
Felanitx, entre es Camp des Deume i sa Vela. Aquest diminutiu del mot cisterna coneix 
a Santanyí almenys tres pronúncies diferents.
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La motivació del nom era molt desconeguda, ja que no se sabia que hi hagués 
cap cisterna en tot aquest redol. Només un informant deia que sabia que sota l'asfalt de 
la carretera n'hi havia una, actualment reblida. Efectivament, la informació era bona, ja 
que  el  1984  fou  localitzada  en  eixamplar  la  carretera  (vegeu  la  seva  ubicació 
cartogràfica marcada amb un punt prop de la lletra ena del topònim).

1807, la Sisterneta. PcGV.
1809, el Camp de la Sisterneta. PcGV.
1818, la Sisterneta / Cisterneta / la Cisternete. Apeo de Garay (Santanyí).
1858, 31 de desembre, la Sisterneta. PcCn. 
1862, 31 de desembre, «la Cisterneta..., distrito de Son Vidal». PcCn.
1864, la Cisterneta. PcGV.
1878, 28 de maig, Ne Palovella ó la Sisterneta. PcJA.
 
Cisterneta, sa
Fonètica: ««RÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517.5
Situació: interior

Lloc curiablanquer, situat a Portopetro, dins es Torrent de Son Durí. El depòsit 
d'aigua que motivà el nom està dins el llit torrencial i recollia l'aigua de les avingudes.

Cisterni, la
Fonètica: * «ÈER
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut d'un terreny de localització desconeguda. Era d'un Andreu 
Ferrer Roig, àlies Canonge.

1818, la Cisterni. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Cisterni, sa
Fonètica: «ZÇE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Depòsit artificial d'aigua, situat en es Llombards, en esRafal des Porcs, dins es 
Clot des Revellar, prop de Cas Garriguer.

Cisterni d'en Ferrando, sa
Fonètica: «SÇED«M«È
Terme: Santanyí

563



Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu sense arbres,  de forma irregular,  situat  a Cala 
Figuera, entre na Pellissera i sa Comuna de sa Torre d'en Beu. Està dividit  en dues 
tanques. També es diu sa Tanca de sa Cisterni. 

L’estranya vocal  final  del  mot  cisterni,  que a Santanyí apareix  també en les 
variants  xisterni i  gisterni (potser  més  esteses),  i  sempre  amb  pronunciades  amb 
l’assimilació rn > nn, ha estat explicada per J. Coromines (DECat. s. v. cisterna) a partir 
d’un canvi en -èrnia comparable a duplicats com hidra / hídria, vibra / víbria, malura / 
malúria, etc.

Clap de na Fontanella, es
Fonètica: «Ç«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 510.5
Situació: mar endins

Talassònim llombarder, situat prop de s’Almunia. per localitzar-lo, cal enfilar es 
Torrent de s’Almunia per l’extrem des Castellet i uns pins que hi ha sobre sa Bagasseta 
per na Fontanella. 

Clap de s'Amarador, es
Fonètica: «Ç«««R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: mar endins

Talassònim de la mar de Santanyí, situat  dins la badia de Mondragó. És una 
extensa franja arenosa que ocupa el fons marí i arriba fins a les platges dels dos calons. 
Està  emmarcada per  dues  barbes o  zones  de  vegetació submarina.  El  genèric  clap, 
masculí dimensional de  clapa es retroba en altres talassònims de la contrada. També 
se'n diu es Blanc de s'Amarador. Vegeu els Claps a E. Moreu-Rey (1982: 45).
 
Clap de s'Estret des Temps, es
Fonètica: «Ç««Ç««È, «Ç«Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515.5
Situació: mar endins

Talassònim santanyiner, situat entre es Caló des Sivinar i es Caló de ses Faves, 
davant s’Estret des Temps. És un redol d’arena que arriba quasi fins el costat mateix de 
les penyes. Sobre la variant fonètica, vegeu s’Estret des Temps.
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Clap de sa Bagasseta, es
Fonètica: «Ç««B«Æ«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513.5
Situació: mar endins

Talassònim  santanyiner,  situat  entre  Cala  Figuera  i  es  Caló  de  ses  Agulles. 
Correspon a un redol d’arena entre prades de posidònia, que arriba a 25 m de la costa, 
davant es Forat de na Maciana. 

Clap des Bauç, es
Fonètica: «Ç«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Clap des Gerret, talassònim de la mar llombardera, 
situat davant es Bauç.
 
Clap des Gerret, es
Fonètica: «Ç«Z«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350
Longitud: 509.5
Situació: mar endins

Talassònim de la mar des Llombards, situat davant es Bauç, a uns 300 m, o 400 
m, de la costa. Les senyes són les següents: treure uns pins de sa Bagasseta pel caire de 
na Fontanella i una coveta baixa des Bauç per la punta d'aquest mateix lloc. Pren el nom 
del peix que s'hi captura. No és pròpiament un sol  clap, sinó que fa diverses taques 
d'arena dins el negre o vegetació, per la qual cosa no és clar si cal grafiar clap o claps, ja 
que el context fonètic no ho explicita. També es diu es Clap des Bauç.
  
Clap des Sivinar, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516.5
Situació: mar endins

Talassònim de la mar de Santanyí, situat davant es Caló des Sivinar, a uns 300 m 
de la costa de distància mitjana. Està delimitat per les senyes següents: sa Torre d'en 
Beu per sa Punta des Niu de s'Àguila (límit de llevant) i sa Cova des Picòs per sa Punta 
des Sivinar (límit de migjorn). També es diu es Blanc des Sivinar. Sobre el genèric, 
vegeu es Clap de s'Amarador.
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Claper, es
Fonètica: ««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Claper de sa Cova, situat a ses Salines, dins sa Pleta 
Gran des Rafal Genars.

Claper d'en Benet, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: interior

Amuntegament  de  pedres,  no  gaire  regular,  per  a  refugi  de  la  caça,  situat  a 
s'Alqueria Blanca, entre Portopetro i sa Barca Trencada, vora es Pi de sa Creu. Té unes 
12 passes de llargària, per unes 6 passes d'amplària i uns cinc pams d'altura. No se sap 
qui era el tal Benet que hi deixà el nom.
 
Claper d'en Gararany, es
Fonètica: ««ÇD«ï«R«ÈRø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Amuntegament de pedra en sec, situat a s'Alqueria Blanca, sota sa Penya d'en 
Gararany. Es tracta d'una antiga barraca esfondrada, de planta rectangular, d'unes sis 
passes de llargària, per unes cinc d'amplària. Al costat hi ha alguns corralets, dins uns 
dels quals hi ha una alzina. Tota la zona mostra restes de parats que alberguen una mica 
de terra que fou aprofitada per conrear. S'hi veuen restes d'ametlers morts.
 
Claper d'en Manoni, es
Fonètica: ««ÇD««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 507
Situació: interior

Construcció  de pedra  en sec,  situada a  Santanyí, a  Son Danús  Nou,  dins  sa 
Marina Gran, entre sa Cova Joana i ses Coves de sa Marina. És quadrat, d'uns 3 m de 
costat.  Fa  anys,  hi  creixia  una  figuereta.  La  situació  sobre  el  mapa  és  només 
aproximada,  per causa de les dificultats  que hi  ha per  visitar  l'indret,  completament 
tancat. El malnom Manoni és propi de Santanyí.
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Claper de s'Aljub, es
Fonètica: ««ÇD««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Caramull de pedres, situat a Son Morlà, vora s'Aljub de na Clapers.
 
Claper de sa Conilla, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 515
Situació: interior

Munt  de  pedres,  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  dins  es  Pujol,  en  el  lloc  dit  na 
Moreia. Els amos de la possessió hi amollaren una conilla, per tal que hi criàs. No és 
nom gaire antic.
 
Claper de sa Cova, es
Fonètica: ««ÇD««È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Caramull de pedres, situat a ses Salines, dins es Rafal Genars, vora sa Cova de sa 
Pleta Gran. També se li diu, simplement, es Claper.
 
Claper de sa Vedella d'Or, es
Fonètica: ««ÇD«««ÇD´«ÈD�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 507
Situació: interior

Caramull de pedra menuda situat dins sa Pleta Vella, a Cas Perets. Té unes vuit 
passes de diàmetre i d'uns 2 m d'altura. El nom sorgeix de la creença que a tal lloc, veí 
de ses Talaies d'en Clar, hi ha una vedella d'or enterrada. Aquesta llegenda, arrelada a 
molts  de jaciments  prehistòrics,  sorgeix  del  culte  al  bou que practicaven els  pobles 
primitius de la Mediterrània.
 
Claper de ses Mires, es
Fonètica: ««ÇD««RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
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Latitud: 4354.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Munt  de  pedres,  avui  desaparegut,  situat  a  ses  Mires  en  el  centre  de  la 
confluència del carreró d'aquest lloc i es Camí de sa Bassa Serra. Estava construït amb 
materials que els pagesos havien tret de les finques immediates. Era lloc de cita dels qui 
"feien feina", o sigui, dels contrabandistes que traficaven per la vorera de mar.
 
Claper Gros, es
Fonètica: ««ÈÄR�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
Situació: interior

Nom d'una tanca salinera de forma trapezoïdal, amb arbres, situada a Cas Perets, 
enmig des Serral d'en Marió. És possible que aquest en fos el nom antic. Actualment no 
hi ha cap claper. Tan solament hi ha una barraca i molts d'ametlers. 
 
Claper Gros, es
Fonètica: ««ÈÄR�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Amuntegament de pedres situat a Santanyí, a sa Pleta Gran de Son Danusset, 
dins sa Tanca des Claper Gros. És més tost de mesures discretes i es troba en un estat 
bastant ruïnós.
 
Claper Gros, es
Fonètica: ««ÈÄR�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 519.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de s'Antigor,  monument  prehistòric destruït 
vers 1920, situat a Calonge, dins Can Marines, en el lloc dit es Garballó, vora sa Rota 
d'en Peret. 
 
Claper Gros, es
Fonètica: ««ÈÄR�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 501.5
Situació: interior
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Munt de pedres situat a ses Salines, a sa Vall, dins es Pi des Corb. Té uns 200 m 
de llargària  per  uns  25 m d'amplària i  uns  sis  d'altària.  La part  de dalt,  ben plana, 
comença a ser envaïda per una discreta vegetació natural d'estepes mates i ullastres. A 
un costat hi ha una barraca de marès. A la part de llevant té una rampa per pujar-hi. 
Diuen  que  no  és  gaire  antic  i  que  era  buit,  perquè  hi  havien  fet  un  amagatall  de 
contraban que permetia entrar-hi amb un camió.
 
Clapers, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519
Situació: interior

Antigues rotes recolonitzades per la vegetació, situades a s'Alqueria Blanca, a sa 
Punta, dins na Dimoni, entre es Sementer de na Guinavetera i Lo d'en Blai Blai. Quan 
artigaren la marina, per fer-hi rotes, acaramullaren les pedres i en feren clapers. Ara és 
una zona urbanitzada de Cala d'Or.
 
Clapers, na
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 515.5
Situació: interior

Antiga tanca de conreu sense arbres, ara amb algunes cases, situada a Santanyí, 
en esCap des Moro, entre Lo d'en Gambeta i Lo de sa Rota des Fusters.
 
Clapers, na
Fonètica: ««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Conjunt de cinc tanques, de forma irregular, amb ametlers vells,  situat a Cas 
Perets, entre ses Vinyetes i Lo d'en Pep de Morell. El nom deu venir per mor de la 
magror del terreny, ja que en llaurar devien treure pedres i les devien acaramullar. No és 
possible, en aquest cas, una relació del mot claper amb monuments prehistòrics.
 
Clapers, na
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 510.5
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Situació: interior

Terreny format per conradissos amb arbres, rotes i mitjans,  situat  a Santanyí, 
dins Son Morlà, entre es Torrent des Portell i es Racó de n'Aulet. Es diu que quan feien 
els clots per plantar l'ametlerar es trobaren nombrosos enterraments antics amb aixovars. 
El nom deu venir-li del fet de ser lloc pedregós, potser amb presència antiga de restes 
talaiòtiques,  però  no  es  pot  descartar  la  possibilitat  que  antigament  en  artigar-lo  es 
deixassin les pedres acaramullades ça i  lla,  dins el  sementer,  o que hi hagués hagut 
alguna resta talaiòtica. 
 
Clapes de sa Dent, ses
Fonètica: «ÇRD««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 508
Situació: mar endins

Talassònim de la mar des Llombards, situat davant es Màrmols, a la vista de sa 
Dent, a uns 60 m o 70 m davant es Cap des Sol. Era una taca d'alguer que ha vist minvar 
la superfície per causa de la pesca d'arrossegament.
 
Clara, na
Fonètica: «ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca de na Clara, situada a Cas Perets, dins es 
Clos d'en Rella. 

Claveguera, sa
Fonètica: «««ÇÆR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 505.5
Situació: interior

Pas per a la caça menor, situat a la partió municipal dels dos termes, a la paret 
divisòria de na Pastora i sa Marina Gran. És un petit túnel la boca del qual, més visible a 
la part de Santanyí –pel fet d'estar mig cegat– , fa 0’50 m d'amplària, per 0’55 d'altària. 
S'hi accedeix a través d'un escaló de 0’15 m d'altura.

Claveguera des Cuitor, sa
Fonètica: ««ÇÆR«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
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Longitud: 515
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  sa  Claveguera  des  Pastor,  situada  a  s'Alqueria 
Blanca, dins es Pujol, entre es Marge des Càrritx i es Cuitor.
 
Claveguera des Pastor, sa
Fonètica: ««ÇÆR«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior

Cavitat artificial construïda dins una paret des Pujol, situada entre es Cuitor i es 
Marge des Càrritx. No travessa el mur, sinó que és com una mena d'enfonyall.

Clavet, na
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, dins antigues pertinences 
des Pujol, entre na Moreia, sa Conca, es Torrent d'en Bet, es Pins d'en Moll, es Antigors, 
ses Rotes Noves, etc. És topònim dispers, cosa que fa pensar en una major extensió 
pretèrita de les terres així designades. El grup majoritari de terrenys que afecta té una 
llargària  d'uns  700 m, per  una amplària  màxima  d'uns  300 m. És nom d'explicació 
desconeguda. Pot tractar-se d'algun antic malnom, però no és segur. La divisió en més 
de trenta tanques de conreu i alguns sectors boscosos ha fet sorgir la variant pluralitzada 
i minoritària de ses Clavets.

1763, 3 de maig, ne Clauet. PMP.
1816, 27 de juny, ne Clavet. PMP.
1818, ne Clavet / ne Clevet. Apeo de Garay (Santanyí).
1837, ne Clavet. PcT.
1878, 28 de maig, Ne Clavet. PcJA.

Clavet de Baix, na
Fonètica: ««Ç««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezial,  situat  a s'Alqueria Blanca, 
dins na Clavet, vora es Comellar d'en Banyeta.

Clavets, ses
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Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 516
Situació: interior

Variant no cartografiada, minoritària, de na Clavet, terreny situat a s'Alqueria 
Blanca, entre na Moreia, sa Conca, es Torrent d'en Bet, es Pins d'en Moll, es Antigors, 
ses Rotes Noves, etc. Sorgeix per causa de la parcel·lació de l'antiga unitat territorial. 

CTM, p. 388; MGM, 41-4h.
 
Cledera, na
Fonètica: ««ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situada a s'Alqueria Blanca, 
entre Can Silvestre Sabater i sa Tanca.

1578, «Antoni barsaló..., una tanca dita na cladera». Stims, f. 72 v.
1818, ne Cladera. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Clerical, el
Fonètica: *««RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510
Situació: interior

Variant antiga, etimològica, des Quericals, que es documenta des de principis del 
segle XVIII, fins a finals del primenr terç del segle XIX. Vegeu es Quericals.

Clos, es
Fonètica: «È�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504.5
Situació: interior

Lloc urbà del poble de ses Salines, ocupat per una illeta de cases situada entre sa 
Vinyeta i sa Torre de Can Bàrbara.
 
Clos, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada del terreny de Ca s'Escolà, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins el casc urbà, vora ses Covetes.
 
Clos, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tancó situat a Santanyí, vora les cases de Son Ferreret Vell.
 
Clos, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situat a Calonge, entre es 
Pujol d'en Fideuer i es Quartó. Part d'aquest espai és cuitor. Topònim i característiques 
de la terra indiquen, doncs, la probabilitat que sigui lloc d'antiga ocupació prehistòrica.

CTM, p. 388; MGM, 41-5h. Aquest mapa situa el topònim entre na Cosme Vella i Can Baltasar.

1818, Clos. Apeo de Garay (Santanyí). 

Clos, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Nom d'ús familiar d'un hortet, estret i llarg, situat a Santanyí, a ses Coves des 
Vicari.
 
Clos, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior
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Terreny encara no totalment edificat, situat dins el casc urbà de Calonge, entre es 
Closet i sa Tanqueta. Una tanca de conreu amb arbres de tal lloc, segons l'informant, és 
de terra cuitora. En conseqüència, doncs, lloc vinculat a una antiga existència de restes 
prehistòriques. Possiblement, aquestes i les de sa Talaiassa formaven part del mateix 
assentament.
 
Clos, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Topònim urbà  de  Santanyí,  situat  entre  es  Carrer  de  la  Mar  i  es  Carrer  des 
Rafalet. Antigament sembla que es deia es Clos de s'Era, nom que ara perpetua un carrer 
del mateix indret.

Clos d'en Barber, el
Fonètica: *«Ç�D««RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, de localització desconeguda. 

1818, al Clos d'en Barber / al Clos Barber / Clos d'en Berber. Era d'un Blai Bonet, àlies Colomí. Apeo de 
Garay (Santanyí).
 
Clos d'en Bielot, es
Fonètica: «Ç�RD«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny  urbà  dels  afores  de  s'Alqueria  Blanca,  situat  entre  sa  Roqueta, 
s'Arrabassat i sa Quintana.
 
Clos d'en Bóta, es
Fonètica: *«Ç�RD«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 518.5
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, des Clot d'en Bóta, situat a Calonge, entre na Burguera i 
ses Roquisses. 
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1749, es clos d'en bóte. Llibre de comptes de la Punta. PMP.
 
Clos d'en Burguera, el
Fonètica: *«Ç�D«ÈRÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim santanyiner desaparegut, d’ubicació desconeguda.

1695, el clos d’en Burguera. Era de Gabriel Burguera. ARM, D-1281.

Clos d'en Calent, es
Fonètica: *«Ç�RD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Lloc urbà de Santanyí, de nom desaparegut, situat a un indret imprecís, entre es 
Carrer Nou i es Carrer de la Mar. L'extensió del terreny, segons la documentació, és d'un 
hort i nou destres.

1902, 22 de desembre, Clos d'en Calent. PMP.
 
Clos d'en Calent, es
Fonètica: «Ç�RD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Corralet de forma irregular, situat a la Costa, davant les cases de Son Pulla.
 
Clos d'en Corró, es
Fonètica: *«Ç�RD«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Topònim extingit, de localització desconeguda. 

1818, Clos d’en Corró. Apeo de Garay (Santanyí). 

Clos d'en Felip, es
Fonètica: *«Ç�RD«M«È
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Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny  conradís,  de  localització  desconeguda  i  de  nom  desaparegut, 
probablement situat a Santanyí.

1896, «Porción de tierra, campo, cercada de pared, llamada Clos d'en Felip». PcG.
 
Clos d'en Fullana, el
Fonètica: *«Ç�D«MÈ´«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit, situat possiblement a s’Alqueria Blanca, a lloc desconegut. 

1695, el clos d’en Fullana. Era de Guillem Rigo. ARM, D-1281.

Clos d'en Gost, el
Fonètica: *«Ç�D«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, no localitzat. 

1695, el Clos d’en Gost. Era de Miquel Esbert. ARM, D-1281.

Clos d'en Gulla, es
Fonètica: «Ç�RD«NÈ9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, amb casa, situat als afores s'Alqueria Blanca, entre 
sa Porxada des Molí i Ca na Mossa.

Clos d'en Llaneres, el
Fonètica: *«Ç�D«´«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom desaparegut d’un indret no localitzat. 

1695, al clos d’en llaneras. Era de Simó Esbert i Pere Llaneres. ARM, D-1281.

Clos d'en Marc, el
Fonètica: *«Ç�D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Denominació desapareguda d’un terreny no localitzat. Podria ser una variant del 
Clos d’en Marcó. 

1695, el Clos d’en March. ARM, D-1281.
 
Clos d'en Marcó, el
Fonètica: *«Ç�D««RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant antiga des Clot d'en Marcó, nom santanyiner corresponent a un racó de 
sa Tanca des Pou, situada dins sa Sort, vora sa Tanca d'en Cama i vora terrenys de Son 
Morlà. És gairebé constant a Santanyí l'evolució de  clos cap a  clot en els topònims, 
especialment quan la topografia presta el seu ajut.

1684, «el Clos dit d'en Marchó». PSS.
1695, el Clos d’en Mercó. Era de Mateu Burguera. ARM, D-1281.
 
Clos d'en Maria, es
Fonètica: «Ç�RD««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508
Situació: interior

Conjunt de tres tanques de conreu, amb arbres, de forma irregular, situada a Son 
Cosina,  entre  sa  Pleta  d'en  Llaneres  i  es  Corralot.  Hi  ha  restes  d'una  construcció 
prehistòrica.
 
Clos d'en Mercader, es
Fonètica: «Ç�RD««R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior
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Variant  antiga, minoritària,  no cartografiada, des Clos  des  Mercader,  situat  a 
s'Alqueria Blanca, vora es Camí de Cas Concos, entre Can Marc de ses Nines i es Clos 
des Moro. Vegeu-ne la documentació sota es Clos des Mercader.
 
Clos d'en Mir, es
Fonètica: *«Ç�RD«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny de localització desconeguda. També es documenta 
amb el nom del Clos de Can Mir.

1858, 31 de desembre, Clos d'en Mir. PcCn.
 
Clos d'en Morer, es
Fonètica: *«Ç�RD«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de nom desaparegut,  situat  vers  l'àrea urbana de Santanyí, a un lloc 
imprecís des Rafalet.

1905, 14 de juny, Es Rafalet o Clos d'en Moré. PcJA.
 
Clos d'en Paulo, es
Fonètica: «Ç�RD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de forma trapezoïdal, situat a Cas Canonge, vora es Velar. 
Està compost per cinc tancons petits. Vegeu el Clos del Velar.

Clos d'en Pujol, el
Fonètica: *«Ç�D«ÈZ�
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit, de localització desconeguda.

1695, el clos d’en Pujol. Era de Cosme Pujol. ARM, D-1281.
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Clos d'en Rado, el
Fonètica: *«Ç�D«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.0
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, dels terrenys que avui es diuen ses Coves des Vicari, 
barri de la població de Santanyí, situat al costat de la població, entre el nord i el nord-
est. Una família de malnom Rado fa poc temps que encara hi tenia un terreny.

1856, 15 de maig, el clos d’en Rado. PcMa.
1872, 9 de juliol, «Calle Coves d’en Vicari, antes Clos d’en Rado». PcMa.
1875, 10 de gener, «Calle Cuevas de Vicario, antes Clos d’en Rado». PcMa.

Clos d'en Rei, es
Fonètica: *«Ç�RD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 507
Situació: interior

Terreny no localitzat, possiblement del terme de ses Salines. Pot ser una simple 
errata gràfica del nom de lloc següent (Clos d’en Rey[a]).

1818, Clos d’en Rey. Apeo de Garay (Santanyí).

Clos d'en Rella, es
Fonètica: «Ç�RD«È«9«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 507
Situació: interior

Conjunt de cinc tanques de forma irregular, una de les quals és sa Tanca de na 
Clara, situades a Cas Perets, entre ses Talaies d'en Clar, de Son Danús Vell i es Mitjà 
d'en Clar. També és conegut amb la variant deformada es Clot d'en Rella. 

1825, al clos d'en Reya. El document precisa que confronta amb Son Danús. PcGV.
1887, Clos d'en Reya. Testament de Jaume Escales. APS.
 
Clos d'en Soler, es
Fonètica: «Ç�RD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior
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Tancó de conreu sense arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Roja, entre 
l'Hospital i es Colomer.
 
Clos d'en Vicari, el
Fonètica: *«Ç�D«MÈR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny de mitja quarterada d'extensió, situat a lloc desconegut. Cal preguntar-se 
si pot haver-hi alguna relació amb el topònim de ses Coves des Vicari.

1827, 22 de desembre, el clos d'en Vicari. PcJA.
 
Clos d'en Vidala, el
Fonètica: *«Ç�D«MÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, variant des Clos de na Vidala, també desaparegut. Podrien ser 
els noms antics de na Vidala, situada a Santanyí, a s'Amarador?

1802, 14 de juliol, el Clos d'en Vidala. PcLl. 
1850, 16 de març, el Clos d'en Vidala. PcJA.
 
Clos de Can Mir, el
Fonètica: *«Ç�D«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Variant desapareguda des Clos d'en Mir, de localització desconeguda.

1858, 31 de desembre, el Clos de can mir. PcCn.
 
Clos de Figueres de Moro, el
Fonètica: *«Ç�D«ÇÆ«D«È�R
Terme: ses Salines ?
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny de localització desconeguda, tal vegada situat a ses Salines.
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1825, al Clos de figueres de Moro. PcGV.
 
Clos de l'Aljub, el
Fonètica: *«Ç�D««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Lloc situat  a  Santanyí, vora es Carrer  de s'Aljub,  a un indret  desconegut.  El 
document  mostra  una  ultracorrecció,  potser  només  gràfica,  motivada  pel  fet  que,  a 
Santanyí,  la  bategant  a  final  de  síl·laba,  seguida  de  prepalatal  (o  alveolar)  fricativa 
sonora -RZ-, -R-, té certa tendència a emmudir-se (cf. cirugià ‘cirurgià’, top. «ÈZ« 
‘s’argila’, sazir ‘sarzir’).

1878, 28 de maig, el Clos de l'Arjub. PcJA.
 
Clos de l'Era, el
Fonètica: *«Ç�D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom d'un terreny situat en es Llombards, a lloc desconegut.

1791, "Clos dit de la hera". PcCl.
 
Clos de l'Era, el
Fonètica: *«Ç�D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny situat a Santanyí, a algun lloc desconegut vora es 
Camí de Felanitx. No és segur que els dos documents més moderns facin referència al 
mateix indret.

1695, el clos de la era. ARM, D-1281.
1747, 28 de desembre, «el clos de la hera, que confronta ab lo camí per el qual se va de dita vila a la de  
Felanitg». PMP.
1818, al Clos de la era. Apeo de Garay (Santanyí).
1839, 11 de juliol, el clos de la hera. PcnG.
1847, 27 de novembre, el clos de la era. PcnG.

Clos de la Bassa, el
Fonètica: *«Ç�D««ÈB«
Terme: Santanyí
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Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom pretèrit d'un terreny de localització desconeguda. 

1818, Clos de la Base. Apeo de Garay (Santanyí).

Clos de la Bassa Juana, el
Fonètica: *«Ç�D««ÇB«ZÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  extingit,  d’un  terreny  santanyiner  situat  prop  de  la  part  baixa  de  la 
població, vers allà on era sa Bassa Juana. 

1695, el clos de la Bassa Juana. ARM, D-1281.

Clos de la Cisterna, el
Fonètica: *«Ç�D««ÈER«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim extingit, no localitzat. Pel cognom del propietari i pels topònims que se 
citen al costat, podem intuir una ubicació curiablanquera. 

1695, el clos de la sisterna. Era de Guillem Rigo. ARM, D-1281.

Clos de la Creu, el
Fonètica: *«Ç�D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Lloc d'ubicació desconeguda, probablement dels afores de la vila de Santanyí.

1868, 2 de juny, el Clos de la Creu. PcJA.
 
Clos de la Fornera, el
Fonètica: *«Ç�D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
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Situació: interior

Nom desaparegut d’un terreny no localitzat. 

1695, al clos de la fornera. Era d’Antoni Bonet i d’Antonina Salom, viuda de Jaume Bonet. ARM, D-
1281.

Clos de la Pleta del Rafalet, el
Fonètica: *«Ç�D««Ç««D«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim  extingit  d’un  indret  situat  a  Santanyí,  a  algun  lloc  imprecís  de  la 
possessioneta des Rafalet.

1695, el clos de la pleta del Rafalet. Era de Mateu Ferrer. ARM, D-1281.

Clos de les Ànimes, el
Fonètica: *«Ç�D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Lloc de situació desconeguda.

1818, al Clos de les Àn[ime]s. Apeo de Garay (Santanyí).

Clos de les Figueres, el
Fonètica: *«Ç�D««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d’un terreny situat a Santanyí, a un lloc imprecís de Cal Reiet, 
conegut també amb el nom de Cal Reiet Petit.

1878, 14 de setembre, Cal Reyet petit o El Clos de las Figueras. PcJA.
 
Clos de Mosson Antoni, el
Fonètica: *«Ç�D««È�
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom desaparegut, no localitzat. Mosson és una assimilació antiga de mossèn (< 
del vocatiu "mon sényer" 'mon senyor’) Vide. J. Coromines, DECat. s. v. senyor,  VII, p. 
823-824.

1695, el clos de Mos. Antoni. Era de Miquel Llaneres. ARM, D-1281.

Clos de Mosson Toni, el
Fonètica: *«Ç�D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Variant  del  Clos  de  Mosson  Antoni,  també  desapareguda  i  de  localització 
desconeguda. 

1578. S'estima a Miquel Barceló «una tancha dita lo clos de mos[on] toni». Stims, vol. II. 
1844, el Clos de mosson toni. PcP.
 
Clos de na Roja, es
Fonètica: «Ç�RD««È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada de l'Hospital, tanca de Santanyí, situada a Son Morlà, 
entre les cases i Son Vives. Antigament estava poblat de figueres i  és el  nom d'una 
varietat de figa, el segon esplet de la figuera flor.
 
Clos de na Vidala, es
Fonètica: *«Ç�RD««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Variant des Clos d'en Vidala, nom desaparegut d'una finca no localitzada que 
possiblement és el nom antic de na Vidala, allà cap a s'Amarador. 

1890, 28 d'abril, Clos de na Vidala. PcLl.
 
Clos de s'Era, es
Fonètica: «Ç�RD«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior
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Variant antiga, no cartografiada, des Clos, situat dins el casc urbà de Santanyí, 
entre es Carrer de la Mar i es Carrer des Rafalet. Ara és el nom d'un carreró des Carrer 
de la Mar.
 
Clos de s'Era, es
Fonètica: «Ç�RD«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres i sense cap era, de forma irregular, situat a 
s'Alqueria Blanca, vora Son Ponç Vell.

1695, el clos de la era. Pertanyia a Pere Rigo. ARM, D-1281.
1847, el Clos de la era. PcT. La identificació és probable, ja que en documents de la mateixa procedència 
s'esmenta Son Pons, el 1837.
 
Clos de sa Senyora, es
Fonètica: «Ç�RD«««ÈøR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Indret  urbà  de  s'Alqueria  Blanca,  totalment  edificat,  situat  davant  l'Església, 
entre es Fortí i  es Cup. Diuen que hi havia una figuera de la senyora, però sobta la 
presència de l'article salat. Potser no és més que una etimologia popular.

1962, 18 d'agost. «Lo último en mirar, casi al alcance de la mano es mi casa en el antiguo "Clos de sa 
senyora" en donde crecian dos mandarinos y un limonero que ya dejaron de ser». M. Pons (1962).
 
Clos de sa Senyora, es
Fonètica: «Ç�RD«««ÈøR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Tancó de conreu amb arbres,  situat  a Santanyí, a s'Alqueria Roja,  entre Can 
Llasses i Can Sanç. El nom fa referència a la senyora de Son Morlà. També se'n diu es 
Corral de sa Senyora i, per deformació, es Clot de sa Senyora.
 
Clos de Serenyana, es
Fonètica: «Ç�RD««R«Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
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Longitud: 509.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, situada a Son Morlà, entre ses Talaies i Son 
Vives. El nom guarda relació amb les restes romanes d'ambdós llocs, sobretot del darrer, 
ja que a Son Vives hi havia una vil·la romana sobre un assentament molt més antic.

El topònim presenta les variants següents:  es Clos de Serinyana, sa Tanca de 
Serenyana, Serenyana, es Clot de Serenyana i es Clot de Serinyana. Sembla clar que és 
un nom de la sèrie sufixada amb -à / -ana, tan abundosa al Principat i al País Valencià, 
que ens remet, pel fet de ser femení, a una [VILLA] SERENIANA, o sigui, 'explotació agrària 
de Serenius',  amb abundància de congèneres al  continent:   Saranyana (Bassella,  Alt 
Urgell),  Saranyana  (Todolella,  Maestrat),  Barranc  de  Saranyana  (l'Olleria,  Vall 
d'Albaida), Cova Saranyana (Llutxent), Saranyana (Alcoi), Sariñena (Aragó), Serignana 
(Toscana), etc. El masculí  en -a,  que remunta a  FUNDUS,  PROEDIUM, o  PAGUS, ha deixat 
topònims com Serenyà (Soriguera, Pallars Sobirà), Serinyà (el Pla de l'Estany i Cassà de 
la Selva [P. Aebischer, 1926:130]), Serenyà (Xixona), etc. Vegeu Coromines OnCat, 
s.v. Saranyana i Serinyà; íd. (1965: 14); P. Balañà i Abadia (1990: 184); Diversos autors 
(1993: 301); E. Moreu-Rey (1982:139).

És evident que  clos,  tanca, etc. són afegitons posteriors, potser perquè l'indret 
era part de la finca matriu i en aquest clos es va conservar el nom.

Clos de Serinyana, es
Fonètica: «Ç�RD««RÈø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Clos de Serenyana, situat dins Son Morlà, entre ses 
Talaies i  Son Vives.  El  tancament  vocàlic  és  causat  pel  contacte amb la  consonant 
palatal.
 
Clos del Claper, el
Fonètica: *«Ç�D««È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, d’un lloc no situat, segurament de la part septentrional del 
terme. És gairebé segur que a tal indret hi havia restes de poblament antic. 

1818, al Clos del Claper. Apeo de Garay (Santanyí).

Clos del Jai, el
Fonètica: *«Ç�D«ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
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Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, possiblement situat a s’Alqueria Blanca, vers la zona de 
l’actual Torrent des Jai. 

1695, el clos del Jay. ARM, D-1281.

Clos del Velar, el
Fonètica: *«Ç�D««È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim  desaparegut,  d’un  terreny situat  a  Santanyí,  en  esVelar,  a  un  lloc 
desconegut. Podria haver estat situat al lloc ara dit es Clos d’en Paulo.

1695, el Clos del Velar. ARM, D-1281.

Clos des Garrovers, es
Fonètica: «Ç�RD«RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres i algunes cases, de forma irregular, situat a 
s'Alqueria Blanca, vora la població, entre es Blanquer i ses Covetes. Està dividit en cinc 
tancons. 

La  documentació  mostra  que  antigament  es  deia  es  Clos  des  Garrover  i  és 
temptadora  (encara  que  molt  insegura,  pel  fet  d'esmentar-se  la  muntanya)  la 
identificació amb la notícia del segle XIII que veurem en primer lloc. Les del segle XVI 
no plantegen problemes.

1264,  28 de juliol.  Ramon Mascaró,  fill  i  hereu de Ramon i  la dona Maura,  i  el  seu germà Guillem 
Mascaró, prevere, venen a Àries Yanes un farraginal clos on hi ha un garrover, davant la Mesquida, a la 
part esquerra devers la muntanya. RRV (2000: 20).
1578. «Ereus de mossén Ramon nicolau de la vila de porreres, de la possessió dita dels pagos...,  dos 
tanques a al Alcaria blanca, dites al clos del garrouer». Stims, f. 71 v.
1578. «Ereus de mos. ramon micolau de la possessió dita dels pagos..., dos tanques a la Alcaria blancha 

dites al clos del garrouer y la sortassa». Stims, vol. II.
1695, el clos dels garrovers. Era de Pere Rigo. ARM, D-1281.
1818, Clos Garrovers. Apeo de Garay (Santanyí).

Clos des Mercader, es
Fonètica: «Ç�RD«R«R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
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Situació: interior

Terreny de  conreu  amb  arbres  i  algunes  cases,  de  forma  irregular,  situat  a 
s'Alqueria Blanca, vora es Camí de Cas Concos, entre Can Marc de ses Nines i es Clos 
des Moro.  També es coneix amb la variant  antiga es Clos d'en Mercader i  amb les 
variants es Clos des Mercaders i es Clot des Mercader, totes tres minoritàries. El fet que 
Mercader sigui un cognom inexistent avui a la localitat ha propiciat el canvi lingüístic 
cap a -des Mercader, que lliga de bell nou l'antic cognom a un ofici viu a la pagesia.

Segons V. M. Rosselló Verger (1964: 378), en el segle XVI les Rotes de Porto 
Petro i el Clos d'en Mercader venien a constituir l'actual districte de s'Alqueria. 

1266, 12 d'agost. L'honor de Gili Mercader confronta amb un tros de garriga que Joan Peris i la seva 
muller Cília, filla de Nicolau Bonet, estableixen a Berenguer Gilida. APF (1974: 29). 
1283, 24 de gener. L'honor de Guillem Mercader és citat com a confrontant d'una garriga que venen Joan 
Peris i la seva muller Cília. RRV (2000: 23).
1292,  12-13  de  gener.  Guillem Mercader  i  la  seva muller  Pericona  venen a  Pere  Llaneres honors  i 
possessions que el seu pare Gil Mercader havia adquirit de Nicolau Bonet. Confronten amb el camí que va 
de l'Alqueria Blanca al castell de Sentoyri i amb el camí que va a Calonge. APF (1974: 32); RRV (2000: 
24-25).  La  citació  d'aquests confrontants  confirma que  es  tracta  del  lloc  que  avui  coneixem sota  la 
denominació des Clos des Mercader.
1295, 13 d'octubre. Guillem Mercader ven a Berenguer Danús (de Nuç) una quarterada de terra i cases a 
l'Alqueria Blanca. RRV (2000: 25).
1578, «Sabestià rigo..., dos closos dits al clos d'en mercader». Stims, f. 73 v.
1695, el Clos d’en Mercader. Era de Guillem Rigo. ARM, D-1281.
1763, 3 de maig, el Clos d'en Mercader. PMP.
1816, 27 de juny, el Clos d'en Marcader. PMP.
1818, Clos d’en Marcader. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Clos des Mercaders, es
Fonètica: «Ç�RD«R«R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada des Clos des Mercader, situat a s'Alqueria Blanca, vora 
es Camí de Cas Concos, entre Can Marc de ses Nines i es Clos des Moro.

Clos des Molí d’en Mir, el
Fonètica: *«Ç�D«ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

 Indret santanyiner de localització desconeguda, situat  presumiblement  vora es 
Molí d’en Mir. Podria tractar-se del lloc on els propietaries del document tenen casa, a 
l’extrem des Carrer de Ciutat.

1945, 9 d’octubre, el Clos des Mulí d’en Mir. PcMa.
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Clos des Moro, es
Fonètica: «Ç�RD«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Tancó de conreu amb arbres, de forma rectangular, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins el casc urbà, entre es Clos des Mercader i sa Tanca de s'Era. Lloc cuitor on hi havia 
restes talaiòtiques.

CTM, p. 388; MGM, 41-2h.
 
Clos des Rector, es
Fonètica: *«Ç�RD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, des Clot des Rector, situat en el casc urbà de Santanyí, 
dins l'antic corral de Ca ses Monges, avui edificat. Vegeu la documentació a es Clot des 
Rector.
 
Clos Nou, el
Fonètica: *«�È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Nom  de  lloc  santanyiner,  desaparegut,  situat  a  Son  Morlà,  a  un  indret 
desconegut, vora les cases. 

1694, el Clos nou. El document diu que «stà junt a dites Cases». PSS.
1695, el Clos nou. ARM, D-1281.

Closet, el
Fonètica: *«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  probablement  desaparegut,  d'un  lloc  de  localització  desconeguda,  citat 
entre diversos topònims de s'Alqueria Blanca.

1579, «Antoni barsaló, q[u]o[ndam], del closet». Stims, vol. II.
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Closet, es
Fonètica: «È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Tanca conradissa amb pocs arbres,  de forma triangular, situada a Cas Perets, 
vora la casa des Rafalet, entre Can Pubil i es Pletó. S'ha produït un ensordiment en la 
pronúncia de l'alveolar.
 
Closet, es
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny del casc urbà de Calonge, de forma irregular, quasi totalment edificat, 
situat  entre  el  centre  del  llogaret,  sa  Tanqueta  i  es  Clos,  d'on  es  degué  separar. 
L'informant ensordia l'alveolar sonora intervocàlica.
 
Closet, es
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  minúscula,  situada  en  es  Llombards,  vora  la  partió  de  ses 
Salines, entre Can Pascolí i sa Marina Rosera.

Closos, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, entre ses 
Mengues, es Rafal, Cas Vedells, sa Solada, etc. Té uns 500 m de llargària per uns 400 m 
d'amplària màxima i està dividit en vint tanques. 

Topònim relacionat amb l'antiga existència de monuments prehistòrics. A un lloc 
aturonat quedaven algunes restes de pedres grosses, vora una barraca amb les parets 
reforçades amb mescla. Sols no hi ha ceràmica en superfície.

CTM, p. 388; MGM, 41-5h.
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1818, los Closos. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Closos, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, quasi rectangular, situat a 
Santanyí, dins sa Talaiola, entre es Camp de sa Murta i es Cós. Dividit en dues tanques, 
té en la seva totalitat una llargària mitjana d'uns 415 m, per uns 90 m d'amplària mitjana. 
Sembla que hi havia hagut restes talaiòtiques.  Potser foren aquestes les que donaren 
nom a sa Talaiola?

Closos d'Allà Baix, es
Fonètica: «Ç�RD«´ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca del sud-oest del lloc dit es Closos, situat dins sa Talaiola, entre es Camp 
de  sa  Murta  i  es  Cós.  Ensordiment  de  l’alveolar  sonora,  com en  algun  dels  casos 
anteriors.
 
Closos d'Aquí Prop, es
Fonètica: «Ç�RD«ÈR�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca del nord-est del lloc dit es Closos, situat dins sa Talaiola, entre es Camp 
de  sa  Murta  i  es  Cós.  Ensordiment  de  l’alveolar  sonora,  com en  algun  dels  casos 
anteriors.
 
Closos d'en Vidal, es
Fonètica: *«Ç�RD«MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, de localització desconeguda. La finca pertanyia a una tal 
Catalina Adrover.
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1818, Closos d'en Vidal. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Closos de Cas Malric, els
Fonètica: *Ç�D«ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom pretèrit  d'una  finca  de  dos  quartons,  situada  a  Santanyí,  en  algun  lloc 
desconegut vora Cas Malric, prop del límit municipal de Felanitx. Hi devia haver restes 
prehistòriques.

1870, Los Closos de Cas Malrich. PcLl. 

Clot, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Lloc de la  costa  santanyinera,  situat  a  s'Estret  des  Temps,  entre  es  Faralló  i 
s'Aragall Blau. La mar fa una entradeta amb un cocó gran al fons. Darrere hi ha un 
saragall ple de pedrotes. Hi trobaren mort un tal Florentino, un guàrdia civil que es negà 
després de caure de nit  a la mar, mentre cercava l'amagatall  de contraban ara dit  es 
Secret d'en Cebrià Donat. Els informants situen el succés en dates diferents. Pareix que 
era devers 1950.
 
Clot, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior

Variant antonomàstica, no cartografiada, des Clot de sa Pleta, situat a s'Alqueria 
Blanca, en esPujol, entre es Farratgers i sa Pleta.

Clot d'en Balena, es
Fonètica: «Ç�««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517.5
Situació: litoral
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Variant  no  cartografiada,  minoritària,  des  Cocó  d'en  Balena,  lloc  del  litoral 
curiablanquer, situat entre Portopetro i sa Barca Trencada i entre es Blau des Cocó d'en 
Balena i ses Penyes Roges.
 
Clot d'en Bóta, es
Fonètica: «Ç�«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Calonge, entre na 
Burguera  i  ses  Roquisses.  Antigament  es  deia  es  Clos  d'en  Bóta  (vegeu  l’entrada 
corresponent).
 
Clot d'en Carles, es
Fonètica: «Ç�«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: interior

Petita depressió santanyinera, situada al fons de s'Estany de ses Fonts de n'Alis, 
entre es Clot d'en Xurí i s'Hort d'en Colovet. És nom de puaters.
 
Clot d'en Cenrí, es
Fonètica: «Ç�««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: interior

Petita depressió situada a s'Alqueria Blanca, dins s'Estany de ses Fonts de n'Alis, 
entre es Clot des Tarongers i es Clot de s'Arena. És nom de puaters.
 
Clot d'en Clar, es
Fonètica: «Ç�«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Rota de sa Marina, situada en es Llombards, entre 
na Faró i sa Coma.
 
Clot d'en Ferrereta, es
Fonètica: «Ç�«M««ÈR««
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 509
Situació: interior

Petita depressió natural, poc perceptible, situada dins la planura des Camp d'en 
Torrella. Els informants diuen que quan hi llauraven, des de lluny no es veien les cames 
de la bístia. 
 
Clot d'en Julià, es
Fonètica: «Ç�«ZÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Petit pou santanyiner,  actualment reblit, situat a la Costa, a la vorera del camí, 
prop de Ca na Beu, davant Lo d'en Rave.  Sempre hi havia aigua, fins i tot els mesos 
d'estiu. Els ocells hi anaven a beure. Encara és parcialment visible el lloc on era situat, 
ja que la paret de la tanca fa una mica de corba, una espècie de mitja lluna que en delata 
l'antiga presència.
 
Clot d'en Maimó, es
Fonètica: «Ç�««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada i minoritària des Clot Maimó, cocó de la costa salinera, 
entre Cala en Tugores i sa Platja des Carbó i entre es Coconar i sa Punta des Mig.
 
Clot d'en Marcó, es
Fonètica: «Ç�««RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Nom de lloc de Santanyí, corresponent a un racó de sa Tanca des Pou, situada 
dins sa Sort, vora sa Tanca d'en Cama i vora terrenys de Son Morlà. 

El nom Marcó ja apareix el 1390 a la parròquia ciutadana de Sant Miquel (M. D. 
Cabanes Pecourt, 1988: 74). Antigament es deia el Clos d'en Marcó. Recordi’s que s’ha 
dit que és un fet bastant generalitzat l'evolució de  clos cap a  clot en la toponímia de 
l’àmbit estudiat.

1684, «el Clos dit d'en Marchó». PSS.
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Clot d'en Mercader, es
Fonètica: «Ç�««R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada des Clos des Mercader, situat a s'Alqueria Blanca, vora 
es Camí de Cas Concos, entre Can Marc de ses Nines i es Clos des Moro. Sobre el pas 
de clos a clot, vegeu l’entrada anterior.
 
Clot d'en Peris, es
Fonètica: «Ç�«ÈER
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s’Alqueria Blanca, en 
esPujol, entre sa Marina des Sabaters i es Turó d'en Colau. Està format per una quinzena 
de tanques. Peris és una forma a mig camí entre els cognoms Pérez i el resultat actual 
Piris, pròpia de l'època medieval, quan encara no s'havia produït l'assimilació vocàlica. 
És possible que la forma antiga del topònim fos es Clos d'en Peris.

A més dels exemples que veurem tot seguit, el nom de Joan Peris és present a 
altres documents dels anys 1280, 1281, 1285, 1287 i 1290 relatius a transaccions de 
s'Alqueria Blanca que no són tan interessants per al topònim que ens ocupa. APF, 1974: 
30 i 31.

1266, 12 d'agost. Joan Peris i sa muller Cília, filla de Nicolau Bonet, estableixen a Berenguer Gilida un 
tros de garriga a l'Alqueria Blanca. Confronta amb honor de Gili Mercader [possiblement ara es Clos d'en 
Mercader], honor de Guillem Portocolom [avui Portocolom o Cas Saliner]. APF (1974: 29).
1280, 11 de maig. Joan Peris i sa muller Cília estableixen a Berenguer Gelida cases i un camp de farratge 
a l'Alqueria Blanca. Confronten amb el camí que va al castell de Santueri. RRV (2000: 22). 

Clot d'en Pipes, es
Fonètica: «Ç�«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada, des Cocó de s’Eriçó, situat a Santanyí, en els terrenys 
de s'Eriçó, dins la paret des Pins d'en Blaia.

Clot d'en Rella, es
Fonètica: «Ç�«È«9«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
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Longitud: 507
Situació: interior

Variant deformada i no cartografiada des Clos d'en Rella, de Cas Perets, entre 
ses Talaies d'en Clar, de Son Danús Vell i es Mitjà d'en Clar.
 
Clot d'en Sales, es
Fonètica: «Ç�«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 509
Situació: interior

Excavació artificial situada a Santanyí dins es Camp d'en Torrella, vers la part 
central de la depressió. És obra dels nostres dies, resultat de la venda de terra del camp. 
Porta el malnom del promotor, el santanyiner Antoni Vidal, "Sales". Són diversos els 
llocs d'aquest camp i des Camp d'en Bover on s'han fet extraccions de terra, però només 
aquest, ha generat un topònim, tal vegada perquè fou el primer o un dels primers.
 
Clot d'en Xurí, es
Fonètica: «Ç�«SÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: interior

Petita depressió, situada a Santanyí, dins s'Estany de ses Fonts de n'Alis, entre 
s'Era d'en Cenrí i es Clot d'en Carles. És nom de puaters.
 
Clot d'en Xurí, es
Fonètica: «Ç�«SÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Antic femer excavat dins la terra, situat a la Costa, vora es Camí de sa Vela, 
davant  Lo de na Maria  Aina,  prop de Can Xurí.  Reblit  abans de 1985,  es  diu  que 
aguantava l'aigua durant molt de temps.
 
Clot de Ca ses Monges, es
Fonètica: «Ç�«ÇÈ�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior
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Variant  no  cartografiada  des  Clot  des  Rector,  situat  dins  el  casc  urbà  de 
Santanyí, a Ca ses Monges, a la part des Carrer de Felanitx.
 
Clot de s'Arena, es
Fonètica: «Ç�««ÈR««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Lloc saliner d'extracció d'arena, situat a sa Vall, dins es Carbó, entre es Turó des 
Ases i sa Pleta Nova.
 
Clot de s'Arena, es
Fonètica: «Ç�««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: interior

Lloc santanyiner, situat dins s'Estany de ses Fonts de n'Alis, entre es Clot des 
Morer i  la  platja.  Es tracta d'un indret de major profunditat  que l'habitual,  que dins 
aquest aiguamoll no sol passar dels dos o tres pams. És nom de puaters.
 
Clot de s'Argila, es
Fonètica: *«Ç�««RÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d'un lloc de titularitat pública de s'Alqueria Blanca, situat a un 
indret mal de concretar, prop de Consolació.

1893, 2 de juny, Clot de S'Argila. Era una comuna de 4 quarterades. LAAS.
1903, «la comuna clot de l'Argila». APS.

Clot de sa Cisterni, es
Fonètica: «Ç�««SÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 504.5
Situació: interior

Sementer  de  forma  irregular,  poblat  de  figueres,  situat  a  sa  Vallet,  dins  es 
Caragol. Té uns 300 m de llargària per uns 75 m d'amplària i està una mica enclotat. 
Deu el nom a una cisterna o pou que té un coll amb un rebaix per a una cobertora. Es 
diu també es Sementer de sa Cisterni, sa Rota des Pouet i sa Rota d'en Lluc.
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Clot de sa Font, es
Fonètica: «Ç�««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: interior

Petita depressió santanyinera del fons de s'Estany de ses Fonts de n'Alis, situada 
entre s'Era d'en Cenrí i es Clot des Tarongers. És nom de puaters.
 
Clot de sa Grava, es
Fonètica: *«Ç�««ÈÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Topònim santanyiner desaparegut, referit a una comuna de quatre quarterades, 
situada vora Consolació. És possible que sigui el mateix lloc que ses Coves de sa Grava.

1893, 2 de juny, Clot de se grave. LAAS.
 
Clot de sa Madona Lluca, es
Fonètica: «Ç�«««ÇD�«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Cocó de la costa de Santanyí, situat al fons des Caló de ses Agulles, a la part des 
Castellet. És  perfectament circular, d’un metre de diàmetre, per un metre de profunditat 
visible,  ja  que hi  ha pedres depositades.  Es troba sota  una petita  balma i  té  la  part 
superior al mateix nivell que la mar, per la qual cosa sempre és ple d'aigua. S'hi banyava 
la propietària dels terrenys, Maria Verger Escales, coneguda popularment amb el nom 
de madona Lluca. Posteriorment l'utilitzà amb la mateixa finalitat sor Genoveva, monja 
del convent de Santanyí, motiu pel qual és conegut també amb el nom des Cossi de Sor 
Genoveva. Nomia Anna Maria Pujades Mateu (Inca, 1871 / Santanyí, 1975). Ingressà a 
les franciscanes el 1895 i professà el 1897. Va estar a Santanyí entre 1902 i 1918, any en 
què fou destinada a Llubí. El 1921 retornà a Santanyí i hi romangué fins el dia de la seva 
mort.
 
Clot de sa Pleta, es
Fonètica: «Ç�««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior
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Depressió  hidrogràfica  amb  forts  desnivells,  situada  a  s'Alqueria  Blanca,  en 
esPujol, dins es Tancat de sa Pleta, vora es Farratgers i  vora sa Pleta. Drena l'aigua cap 
a s'Albelló. També es coneix sota la variant antonomàstica des Clot.

Clot de sa Quintana, es
Fonètica: «Ç�««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 513
Situació: interior

Esplèndida  bassa  natural  santanyinera,  reblida  fa  pocs  anys,  situada  dins  sa 
Talaia Vella, ran des Camí de sa Cala. Les seves mesures són calculables en unes set 
passes de llargària per cinc d'amplària. La profunditat deu acostar-se al metre, o potser 
més.  Aguantava  l'aigua  durant  molt  de  temps.  La  seva  recuperació  seria  encara 
relativament  fàcil.  També és coneguda sota els noms des Clot de sa Quintana de sa 
Talaia Vella i es Clot de sa Talaia Vella.

Clot de sa Quintana de sa Talaia Vella, es
Fonètica: «Ç�««Ç«D«««Ç9«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 513
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  des  Clot  de  sa  Quintana,  situat  a  Santanyí,  dins  sa 
Quintana de sa Talaia Vella.

Clot de sa Senyora, es
Fonètica: «Ç�«««ÈøR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Cocó de sa Senyora, situat a Santanyí, dins Son 
Danús Nou.
 
Clot de sa Senyora, es
Fonètica: «Ç�«««ÈøR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 508
Situació: interior
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Variant no cartografiada des Burcanyets, situat a Santanyí, dins Son Danús Vell. 
El nom de clot li ve del fet de ser un sementer més baix que els terrenys que l'envolten.
 
Clot de sa Senyora, es
Fonètica: «Ç�«««ÈøR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada, deformada, des Clos de sa Senyora, situat a Santanyí, a 
s'Alqueria Roja, entre Can Llasses i Can Sanç.
 
Clot de sa Talaia Vella, es
Fonètica: «Ç�««Ç9«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 513
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  des  Clot  de  sa  Quintana,  situat  a  Santanyí,  dins  sa 
Quintana de sa Talaia Vella.
 
Clot de Serenyana, es
Fonètica: «Ç�««R«Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant majoritària, deformada, des Clos de Serenyana, situat dins Son Morlà, 
entre ses Talaies i Son Vives. Sobre la substitució de clos per clot, vegeu es Clot d’en 
Marcó.
 
Clot de Serinyana, es
Fonètica: «Ç�««RÈø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant no cartografiada i deformada des Clos de Serenyana, situat a Son Morlà, 
entre ses Talaies i Son Vives. Sobre el canvi Serenyana > Serinyana, vegeu es Clos de 
Serinyana.
 
Clot de ses Abelles, es
Fonètica: «Ç�««RÈB«9«
Terme: ses Salines
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Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Lloc situat a ses Salines, dins sa Marina, entre les cases de Morellet i es Turó des 
Romanins.
 
Clot de ses Mates, es
Fonètica: «Ç�««RÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tanqueta de conreu, de forma trapezoïdal, sense arbres, situada a ses Salines, 
dins na Faró Nova, entre es Camp Simó i sa Marina Rosera.

1882, 25 de juny, Clot de las Matas. El document defineix la finca com a «tierra estepar». PcMa.
 
Clot des Bous, es
Fonètica: «Ç�«RÈB�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 506
Situació: interior

Petita depressió des Llombards, situada a sa Vallet, dins es Matar Petit, a uns 53 
m sobre el nivell de la mar. Està ocupada per un conradís sense arbres.
 
Clot des Lli, es
Fonètica: «Ç�«´È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Cocó des Lli, situat al litoral de Calonge, a sa Punta 
Grossa, entre na Seca i es Cocó d'en Roca.
 
Clot des Morer, es
Fonètica: «Ç�«RÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: interior
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Petita depressió, situada a Santanyí, dins s'Estany de ses Fonts de n'Alis, entre es 
Clot  des Tarongers i  es Clot  de s'Arena.  L'informant no recorda haver vist  mai cap 
morer prop de tal lloc. És nom de puaters.
 
Clot des Rector, es
Fonètica: «Ç�««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Lloc urbà de la vila de Santanyí, situat a Ca ses Monges, a la part des Carrer de 
Felanitx. Era un antic punt d'extracció de pedreny de Santanyí, ara dins el corral del 
convent. Devia tenir uns sis metres de profunditat i estava escotat a cops d'escoda. Hi 
llançaven escombraries i  cadàvers  d'animals.  En els  anys previs  a  la  construcció  de 
l'església (1786), el rector Pons hi feia extreure pedreny. Abans es deia es Clos des 
Rector i en el segle XVIII s'havia projectat que hi arribàs l'aigua des Pou del Rei (BVT, 
1962). Vers l'any 1920 s'hi féu un aljub i actualment hi ha a sobre el menjador escolar. 
Si jutjam per la documentació, el projecte de l'aljub devia ser molt antic. També hi ha 
gent que en diu es Clot de Ca ses Monges.

1787, Algibe del Cura. Planimetria de l'expedient de la Bassa Juana. RRV (2000: 179).
1847, 5 de setembre, el Clós del Rectó. Es diu que fou establert per l'ajuntament. PcJA.
1876, Clot des Rectó. LAAS.
1905, 14 de juny, «calle del Sol, denominada Huerto ó Clos des Rectó». PcJA.

Clot des Revellar, es
Fonètica: «Ç�«««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 507.5
Situació: interior

Lleugera depressió situada en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, entre es 
Pins de ses Fosses i ses Rotes Velles. Es troba entre els 53 m i els 65 m sobre el nivell 
de la mar, dins un tancat de forma aproximadament rectangular, d'uns 940 m per 775 m. 
S'hi veuen restes de l'antiga divisió en rotes, però ningú no recorda haver-lo vist roturar. 
A l'angle del nord hi ha la casa del garriguer.

CTM, es Clot des Ravellar, p. 397; MGM, id., 41-10i / 44-10a.

Clot des Ribell, es
Fonètica: «Ç�«ÈB´
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 498.5
Situació: litoral
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Variant no cartografiada des Morter, situat a la costa salinera, entre Cala Galiota 
i sa Platja des Marquès i entre sa Punta Volantina i es Racó des Eriçons. Denominació 
redundant  (clot /  ribell),  i  metafòrica,  basada en la  semblança de la cavitat  amb un 
llibrell, aquesta peça de ceràmica de tants usos domèstics.

Clot des Sauló, es
Fonètica: «Ç�««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Petita depressió, segurament artificial, d'unes 20 passes de diàmetre i un metre 
de profunditat, situada en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, vora la partió de na 
Faró Nova.

Clot des Sauló de ses Figueres de Moro, es
Fonètica: «Ç�««ÇD««ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 507
Situació: interior

Petita depressió artificial, situada en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, vora 
ses Figueres de Moro. El sauló era un material que s'emprava per a la construcció de 
paviments de carrers o patis. S'escampava, es regava i després es pitjava amb l'ajut d'un 
matràs. 

Clot des Tarongers, es
Fonètica: «Ç�««RÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: interior

Petita depressió santanyinera del fons de s'Estany de ses Fonts de n'Alis, situada 
entre es Clot de sa Font i es Clot des Morer. És nom de puaters.
 
Clot des Tarongers, es
Fonètica: «Ç�««RÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de s’Avenc des Favassos, des Llombards, situat en es 
Rafal des Porcs, dins es Camp Redó, vora es Favassos.
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Clot Fondo, es
Fonètica: «�È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Lloc santanyiner de sa Talaiola, entre es Mitjà de Darrere ses Cases i es Sequer.
 
Clot Fondo, es
Fonètica: «�È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, dins es Caló d'en Boira, entre 
sa Post i sa Cova des Clot Fondo. Es deia així perquè la profunditat de l'aigua era major 
que en els voltants, ja que el fons marí feia una davallada. Els nins que no sabien nedar 
procuraven no acostar-s'hi.
 
Clot Maimó, es
Fonètica: «Ç�«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Cocó i pesquera de la costa de ses Salines, entre Cala en Tugores i sa Platja des 
Carbó, concretament, entre es Coconar i sa Punta des Mig. Motiva el nom una cadolla 
d'unes set passes de llargària, per quatre d'amplària i devers un metre de profunditat. Es 
troba a un metre d'altura sobre la mar i té una fenella que deixa sortir part de l'aigua. Un 
sol informant en diu es Clot d'en Maimó, que en devia ser el nom antic, però potser es 
tracta d'un retorn als orígens, i no d'un cas de conservació. Com en el topònim es Cocó 
Barber, hi ha hagut caiguda de preposició i article, cosa que sembla denotar l'antiguitat 
de la denominació.

Clotal, el
Fonètica: *«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'un finca situada a Santanyí, dins es Camp d'en Torrella, a lloc 
desconegut. 
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1878, 28 de maig, «... en dicho distrito del Camp d'en Torrella, llamada el Clotal». PcJA.

Clots d'en Vetla, es
Fonètica: «Ç�«MÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny santanyiner de forma irregular, situat en es Cap des Moro, vora es Pins 
d'en Colomí. Està integrat per dues tanques de conreu, una de les quals amb arbres, i per 
un redol de pleta en la qual es troben els depòsits d'aigua, naturals, que motivaren el 
nom de la finca. 
 
Clova, sa
Fonètica: *«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Lloc  d'ubicació  desconeguda  i  nom  desaparegut.  Pels  topònims  que 
l'acompanyen, podria ser algun indret des Llombards. La paraula clova, femení de clos, 
per caiguda de l'alveolar intervocàlica, substituïda per una labiodental antihiàtica, té una 
distribució territorial  a l'illa, que afecta sobretot el llevant (des de Manacor, amb un 
apèndix cap a Vilafranca, fins a Artà) i el nord (fins a Santa Margalida i Muro), segons 
G. Alomar Garau  (2006: 94). Aquest és l'únic cas detectat a l'àrea d'estudi.

1942, Se Clova. Amillaramiento. AMS.
 
Coaranya, sa
Fonètica: ««ÈRø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca santanyinera de forma irregular, llarga i estreta, poblada d'arbres, situada 
dins So n'Alegre, tocant a sa Vela.
 
Coaranyes, ses
Fonètica: ««ÈRø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352
Longitud: 502
Situació: interior
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Variant no cartografiada des Pi des Corb Petit, lloc situat a ses Salines, dins sa 
Vall.  El nom s'aplica per la forma que tenen les rotes del tancat,  que són llargues i 
estretes.

Cocó, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Variant  no cartografiada des Cocó des Ca, pesquera de la costa curiablanquera, 
situada vora es Caló des Borgit, entre s'Osca i s'Olla.
 
Cocó, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 518.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Cocó de sa Torre, situat a Calonge, entre es Closos, 
es Camí de Cas Vedells i sa Solada.

Cocó Barber, es
Fonètica: «ÇB«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Cavitat  natural  situada  a  la  costa  de  Calonge,  a  sa  Punta  Grossa,  entre  na 
Carriona i ses Roquetes. Està a uns 2 m sobre el nivell marí, a baix d'un penyal d'uns 4’5 
m d'altura. Té unes dotze passes de llargària, per unes vuit d'amplària. El sòl és ben pla 
si exceptuam dues petites conques interiors. Està obert cap a la mar.

El 8 de juny de 1484, «per obviar als grans fraus qui cascun dia se cometen per 
los habitadors de les parts forans sobre lo cullir la sal, la qual se pren en los stanys de 
campos e en los quoquons de les mars de campos e de Sentany, han concordat ab en 
Sabrià Marrades, habitador de llucmaior, [ ... que] cullirà tota la sal, la aportarà fora de 
la present illa, no en vendrà a Mallorca, la dels cocons la aportara a la Gabella». Arxiu 
BVT, 258.

Antigament devia ser *es Cocó d'en Barber. La caiguda de la preposició i l'article 
sembla indicar que deu ser nom molt antic. De fet, ja el 1294 tenim un Bernat Barber 
documentat a Santanyí. Vegeu APF (1974: 36).

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 398; MGM, 43-11a.
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Cocó d'en Balena, es
Fonètica: «ÇD««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517.5
Situació: litoral

Cadolla  de la  costa  de s'Alqueria Blanca,  situada entre Portopetro  i  entre  sa 
Barca Trencada, i entre es Blau des Cocó d'en Balena i ses Penyes Roges. És una cavitat 
d'unes quatre passes de llargària i uns cinc pams de profunditat, elevada un o dos metres 
sobre la mar. Està situada rere un turmassot. Per baixar-hi hi havia aferralls a la roca, 
fets  del  mateix  personatge  que féu  ses  Piconades d'en Pau.  Desaparegueren amb la 
construcció d'una escala moderna. Només se'n veu una a l'inici  de l'arrambador.  Un 
informant en deia es Clot d'en Balena.

CTM, p. 398; MGM, 43-8c.
 
Cocó d'en Cega, es
Fonètica: «ÇD«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4359
Longitud: 520.5
Situació: interior

Depòsit natural d'aigua desaparegut. Estava situat a Calonge, dins terrenys de sa 
Punta Grossa, vora la partió municipal de Felanitx.  Era una cavitat rodonenca, d'uns 
0’40 m de diàmetre, per uns 0’30 m de profunditat. Sobre el seu emplaçament hi ha una 
construcció del casc urbà de Cala d'Or. El malnom Cega, que no és actual, reapareix a 
un topònim costaner, entre sa Barca Trencada i Portopetro.
 
Cocó d'en Cenrí, es
Fonètica: «ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509
Situació: interior

Antic depòsit d'aigua, situat en es Llombards, dins So n'Amer, dalt es Turó de na 
Bou, vora una barraca sense sòtil. És una cavitat d'un 1’90 m de llargària, per 0’80 m 
d'amplària i 1’20 m de profunditat. En temps favorable, l'aigua sol arribar als 0’40 m i 
aguanta molt de temps. Antigament estava cobert per una falsa volta. Està relacionat 
amb un antic lloc d'ocupació humana d'època prehistòrica, en el qual abunda també la 
ceràmica romana.
 
Cocó d'en Ferrer, es
Fonètica: «ÇD«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
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Latitud: 4353.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Cavitat no gaire gran, que retén l'aigua de pluja, situada a Santanyí, a Son Morlà, 
dins na Clapers, vora la partió de na Vella.
 
Cocó d'en Jana, el
Fonètica: *«ÇD«ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim mort, pertanyent a un indret no localitzat. 

1818, al Cocó d'en Jana. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Cocó d'en Robacols, es
Fonètica: «ÇD«�B«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 506
Situació: interior

Petit depòsit natural d'aigua, situat en es Llombards, dins es Pinaret Petit, en el 
lloc dit es Pinaret d'en Coa.
 
Cocó d'en Roca, es
Fonètica: «ÇD«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Cavitat natural situada a la costa calongina, a sa Punta Grossa, entre es Cocó des 
Lli i es Racó de na Carriona. En realitat són dos cocons allargassats, oberts en un angle i 
comunicats pel vèrtex. Un té uns 7 m de llargària per uns 2 m d'amplària; l'altre és un 
poc més petit. Un calongí anomenat l'amo Antoni Roca hi guardava la sal fins que era 
hora d'arreplegar-la.
 
Cocó de na Fontanella, es
Fonètica: «ÇD«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral
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Cadolla de la costa des Llombards, situada entre es Caló d'en Ferrà i es Caló de 
n'Adrover i  entre sa  Punta Grossa  i  es  Banc. Està  al  peu d'un penyalet d'uns 10 m 
d'altura, a un metre sobre el nivell marí. L'aigua hi entra els dies de mal temps per una 
mena de regaló d'un metre d'amplària. La llargària del clot és de 5’50 i l'amplària de 
3’70 m. Té un 1’80 m de profunditat.

Cocó de s'Eriçó, es
Fonètica: «ÇD««RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514
Situació: interior

Cocó natural de Santanyí, situat a s'Eriçó, ran de camí, dins la paret des Pins d'en 
Blaia. És de planta ovalada i té 0’67 m de llargària, per 0’40 m d'amplària i 0’55 m de 
fondària. Els pescadors de canya s'hi aturaven sovint a beure. El 1999 es féu retrocedir 
la paret i la cavitat quedà dins el camí. Per evitar la seva degradació fou protegida amb 
un claper de pedres groses, bastit damunt els antics fonaments de la paret. Si l'any és una 
mica plujós aguanta l'aigua durant tot l'estiu.

1818, al Cocó del Arizó. Apeo de Garay (Santanyí).

Cocó de sa Madona, es
Fonètica: «ÇD«««ÈD�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Cocó de sa Senyora, situat a s'Alqueria Blanca, en 
esPujol, dins es Tancat Nou.
 
Cocó de sa Mèrlera, es
Fonètica: «ÇD««ÈE«R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Cocó natural  obert dins la roca i situat dins ses Moneies, de Son Danús Nou, 
vora les restes talaiòtiques del mateix nom. Té la planta quasi  trilobulada, de forma 
semblant a un cavall de formatjar. Les mesures màximes són 1’40 m per 1’10 m. La 
profunditat és de 0’65 m i està semicobert amb pedres que eviten que el sol l’eixugui. 
També és anomenat es Cocó de ses Moneies.

1924, «En el mateix tancat i prop des cocó de sa Mèl·lera, hi ha una altre talaia... Sa Marjal». J. P[arera] 
(1924: 68).
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Cocó de sa Mola, es
Fonètica: «ÇD««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma irregular, format per nou tanques de conreu amb arbres, situat 
entre es Creuer des Camins, es Jaç de sa Llebre, s'Estret, sa Barraca d'en Carles, etc. 
Sembla que la cavitat que li donà nom, avui desapareguda, estava situada vora es Pins 
de  ses  Gelades,  a  l'entreforc  del  camí.  Era  gran,  com  un  llençol,  però  tenia  poca 
profunditat, potser no gaire més d'un forc. Pel que fa a la paraula mola, el topònim pot 
fer referència a una mola topogràfica ja que el lloc és elevat, però no és una mola tan 
clara com les de Felanitx, Andratx i tantes altres.

CTM, Es Cocons de sa Mola, p. 399; MGM, íd., sense article, 43-6b.

1818, al Cocó de la Mola. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Cocó de sa Punta, es
Fonètica: «ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519
Situació: interior

Depòsit natural d'aigua, de s'Alqueria Blanca, situat a sa Punta, dins na Dimoni, 
vora sa Barraca des Cocó. Era bastant gran, més aviat una petita bassa, però de poca 
profunditat.  El  1994  ja  havia  desaparegut  sota  l'asfalt  de  nous  vials  de  l'expansió 
ubanística de Cala d'Or.
 
Cocó de sa Regana, es
Fonètica: «ÇD«««ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Cocó Pedrescós,  situat  a  la  costa  de  s'Alqueria 
Blanca, entre Portopetro i sa Barca Trencada i entre sa Regana i sa Cova de sa Mitja 
Lluna.
 
Cocó de sa Senyora, es
Fonètica: «ÇD«««ÈøR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 507.5
Situació: interior
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Cavitat situada a Santanyí, a Son Danús Nou, dins sa Pleta de ses Tancasses. És 
de planta ovalada i amida 1’55 m per 1’25 m. La profunditat màxima arriba a 1’90 m. A 
l'hivern hi sol haver bé mig metre d'aigua, però durant l'estiu s'eixuga. Construït dins un 
poblat talaiòtic, està aparedat en tot el seu perímetre i el fons és la roca natural. En diuen 
també es Clot de sa Senyora.

1924, «... a dins sa Pleta de ses Tancasses i prop des cocó de sa Senyora, hi ha una talaia codrada...». J. 
P[arera] (1924: 68).
 
Cocó de sa Senyora, es
Fonètica: «ÇD«««ÈøR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Cavitat natural, situada a s’Alqueria Blanca, en esPujol, dins es Tancat Nou, a 
uns 95 m sobre el nivell de la mar. Està oberta sobre una roca plana, a l'ombra d'un 
ullastre. La boca és lleugerament ovalada, d'uns 0’40 m per uns 0’30 m. La profunditat 
és de devers mig metre. A l'estiu s'arriba a eixugar. També es diu es Cocó de sa Madona.
 
Cocó de sa Somera, es
Fonètica: «ÇD««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520
Situació: interior

Depòsit natural d'aigua. Pertany a Calonge i està situat a Cala d'Or, damunt sa 
Punta Grossa.  Desaparegué, probablement  sota la cimentació d'una casa,  per això la 
situació sobre el mapa és només aproximada. Era una cavitat  natural rodonenca, oberta 
dins la roca, d'uns 0’60 m de diàmetre, per uns 0’40 m de profunditat. Conservava aigua 
durant  molt  de temps,  però durant  l'estiu  s'arribava a eixugar,  exceptuant  algun any 
plover que en tenia fins i tot durant els mesos de més sequera.
 
Cocó de sa Torre, es
Fonètica: «ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a  Calonge, entre  es 
Closos, es Camí de Cas Vedells i sa Solada. Està format per dues tanques. La motivació 
era una cavitat artificial, avui reblida, que estava vora una barraqueta. No gaire ben fet, 
tenia la grandària del rodó d'una camilla. El topònim fa referència a la família calongina 
propietària de la finca, dita de sa Torre. També se'n diu senzillament es Cocó.
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Cocó de ses Gambes, es
Fonètica: «ÇD««RÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Cavitat situada al litoral de Calonge, dins es Caló des Corrals, entre la platja i sa 
Cova Roja. Emplaçada al nivell de l'aigua, la mar hi entra per un canalet d'uns 6 m de 
llargària. Té uns 3 m de diàmetre per 0’50 m de profunditat.
 
Cocó de ses Moneies, es
Fonètica: «ÇD««RÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Cocó de sa Mèrlera, situat a Santanyí, dins Son 
Danús Nou.
 
Cocó de ses Perdius, es
Fonètica: «ÇD«««RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada de s’Abeurador de ses Perdius, situat a Santanyí, a la 
part alta des Puig Gros, damunt sa Coma Fonda.

Cocó des Bauç, es
Fonètica: «ÇD«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Mig Cocó Gros, situat a la costa llombardera, en 
esBauç, entre es Mig Cocó Petit i es Forat des Bauç.

Cocó des Boc, es
Fonètica: «ÇD«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
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Situació: interior

Topònim  curiablanquer,  aplicat  a  un  terreny avui  discontinu,  format  per  set 
tanques,  algunes  de  les  quals  estan  cobertes  de  vegetació  natural.  La  resta  són 
conradissos amb arbres. No és coneix la cavitat que el motivà, però hom diu que podria 
ser alguna de les que hi ha dins sa Pleta d'en Beu.

1818, Cocó Boch / al Cocó d’en Boch. Apeo de Garay (Santanyí).

Cocó des Boc de na Xoixa, es
Fonètica: «ÇD«RÇB««ÈSS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a s’Alqueria Blanca, en esCocó des Boc, vora 
sa Pleta d'en Beu, i format per un conradís amb arbres i dues pletes.

Cocó des Buits, es
Fonètica: «ÇD«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Cavitat  de  la  costa  llombardera,  situada prop  des  Bauç,  dins  es  Buits,  entre 
s'Escull des Buits i sa Punta de sa Curria. És artificial, conseqüència de l'extracció de 
marès, que aquí fou molt intensa. Té 15 m de llargària, per 4’60 m d'amplària màxima. 
La profunditat, molt irregular, arriba a 1’50 m. Vora aquest cocó se situava la barca 
quan l'havien de carregar de marès de les pedreres des Buits. Es conservaven fins fa poc 
els dos norais  excavats  dins  la  roca que servien per subjectar l'embarcació, però un 
temporal marí n’eliminà un.
 
Cocó des Ca, es
Fonètica: «ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Pesquera de llisses i salpes, de la costa curiablanquera, situada vora es Caló des 
Borgit, entre s'Osca i s'Olla. Fa un banquet petit, a un metre sobre el nivell de la mar. 
Darrere  hi  ha  d’altres  cocons.  Les  circumstàncies  que  motivaren  el  nom  són 
desconegudes. També se’n diu es Cocó i sa Pesquera des Forat.
 
Cocó des Ca, es
Fonètica: «ÇD«È
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Pesquera del litoral de s'Alqueria Blanca, situada vora es Caló des Llamp, entre 
na Silvestre i sa Cova des Merder. Hom pesca d'uns 4 m d'altura, sobre una mica de 
banc mal pla damunt el qual hi ha un cocó irregular d'un metre de profunditat, un poc 
cobert per una barbacana. La motivació del nom és desconeguda.
 
Cocó des Lli, es
Fonètica: «ÇD«´È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Cavitat de la plataforma costanera de Calonge, situada a sa Punta Grossa, entre 
na Seca i es Cocó d'en Roca. Es troba a uns 3 m sobre el nivell de la mar i és de forma 
ovalada,  d'unes  deu  passes  de  llargària  per  unes  cinc  passes  d'amplària,  amb  una 
profunditat  que  no  sobrepassa  el  metre.  Enmig  hi  ha  una  pedra.  El  pare  d'un  dels 
informants, vers 1928, hi amarà càrritx. Hi ha qui en diu es Clot des Lli.
 
Cocó des Pinarons, es
Fonètica: «ÇD««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 519
Situació: interior

Cavitat oberta dins la roca, situada a Calonge, dins Can Marines, en el lloc dit es 
Pinarons. S'obre al peu d'un parat de pedra en sec, dins un regueró, prop d'una clapa de 
pinar. És, per tant, un cocó cobert, de forma circular, d'uns 0’30 m de diàmetre, per 
altres 0’30 m de profunditat. Té una mica de cap-rec. Aguanta l'aigua gairebé durant tot 
l'estiu i,  fins i tot, es diu que si el buiden es torna a omplir d'aigua més fresca. Les 
torrentades dels darrers anys el rebliren sense que ara se'n vegi el més mínim rastre.
 
Cocó des Vell Marí, es
Fonètica: «ÇD«RÇ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Gran concavitat del litoral de Calonge, situada a un metre sobre el nivell de la 
mar a la boca des Caló des Corrals. Les ones hi entren i fan un bassal d'uns 15 m de 
llargària per uns 5 m d'amplària i uns 2 m de fondària màxima. S'hi veu peix i una gran 
quantitat d'eriçons. El nom és moivat pel fet que en certa ocasió hi entrà una foca.
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Cocó Llarg, es
Fonètica: «È´R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Cavitat costanera, productora de sal, situada al litoral de s'Alqueria Blanca, entre 
Portopetro i sa Barca Trencada i entre sa Punta des Pont i sa Regana. Té una llargària 
d'unes 28 passes per una amplària de devers quatre.
 
Cocó Pedrescós, es
Fonètica: «Ç«DR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Cadolla de la costa curiablanquera, situada entre Portopetro i sa Barca Trencada i 
entre sa Regana i sa Cova de sa Mitja Lluna. La mar l'omple sovint de pedruscada i d'ací 
el nom. Es coneix també amb les variants en Pedregós i es Cocó de sa Regana.
 
Cocó Pla, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Cadolla de la costa llombardera, situada a s'Almunia, entre es Carregador i es 
Morro  de  sa  Truja.  És  quasi  circular,  d'uns  0’90  m  de  diàmetre  i  uns  0’40  m  de 
profunditat. L’indret és pesquera de mabres.
 
Cocó Pla, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Cavitat de la costa llombardera, situada dins es Màrmols, entre es Ribell i  sa 
Punta de sa Jonquera. És de forma ovalada, amb un diàmetre major d’1’80 m i el menor 
de 0’90 m. El fons és ben horitzontal. Té una profunditat d'uns 0’40 m.

Coconar, es
Fonètica: «È
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Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat entre Cala en Tugores i sa Platja des Carbó i 
entre sa Punta des Coconar i es Clot Maimó. Magnífic exemple d'intensa erosió marina. 
Els cocons que donen nom a l'indret són nombrosos, de molta capacitat i ben fets. Estan 
sobre una punta plana d'uns 2 m d'altura i produeixen molta sal.

Cocons, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Conjunt de tres depòsits d'aigua, molt petits, situats a s'Alqueria Blanca, entre es 
Mitjà d'en Garrit i es Torrent d'en Bet. Són tres cavitats naturals, obertes sobre la roca, 
dins un pinar amb savines, estepa blanca i mata-selva. Una té 0'90 m per 0'20 m i 0'30 m 
de profunditat; una altra té 0'50 m per 0'20 m i 0'50 m de profunditat; la tercera és molt 
petita, d'uns 0'20 m de diàmetre.
 
Cocons, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, llarga i estreta, de forma trapezoïdal, situada en es 
Llombards, entre Son Piris i Son Ponç Petit. Les cavitats que en motivaren el nom ja no 
són visibles en l'actualitat i no és possible dir on es trobaven.

Cocons d'en Maleit, es
Fonètica: «Ç««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-5-8
Latitud: 4354
Longitud: 501.5
Situació: interior

Són dues cavitats de les quals ara només se'n veu una. L'altra la degueren reblir 
fa pocs anys. Estan situades a ses Salines, dins sa Pleta d'en Maleit, en es Bartomins. La 
que resta fa 1'90 m de llargària per 1'20 m d'amplària i 0,30 m de profunditat màxima. 
Aguanta l'aigua bastant de temps i es troba al caire d’un mitjà en el qual abunda l'estepa 
blanca. Hi creixen també romanins, estepes negres, mates, ullastres i pins. 
 
Cocons de sa Garriguera, es
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Fonètica: «Ç««Æ«ÈÆR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505
Situació: interior

Tanca trapezoïdal, quasi quadrangular, amb arbres i una caseta, situada a Cas 
Perets, entre es Racó de n'Amera i Lo d'en Boira.
 
Cocons de ses Parfanes, es
Fonètica: «Ç«««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat a Portopetro, en el punt dit Baix sa Torre, 
entre sa Pesquera d'en Pep i sa Punta de sa Creu. És tot un sistema antic de recollida 
d'aigua, que xorria, minsa, sota una barbacana fossilitzada, testimoni d'un nivell marí 
més elevat que l'actual. Hi ha tot un seguit de canaletes i una dotzena de petits cocons 
artificials, algun dels quals pot servar aigua gairebé durant tot l'estiu. Pren el nom de ses 
Parfanes, que devia designar un sector més ampli de penyes que en l'actualitat.
 
Cocons de ses Perdius, es
Fonètica: «Ç«««RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 517
Situació: interior

Depòsits  naturals  d'aigua,  situats  a  s'Alqueria  Blanca,  dins  es  Torrent  d'en 
Barres, a la part alta del coster, vora el camí. Són dues cavitats allargades, obertes dins 
la roca, molt semblants. La més estreta, de 0'80 m de llargària, per 0'20 m d'amplària i 
0'40 m de fondària, conserva l'aigua més temps. A la vora hi ha tres savines joves.
 
Cocons de ses Perdius, es
Fonètica: «Ç«««RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Conjunt de dos petits depòsits d'aigua, situats a s'Alqueria Blanca, prop de sa 
Penya Roja, al peu d'una roca de vers 1'20 m d'altura. A l'esquerra es troba el major, 
ovalat, de 0'35 m per 0'30 m i d'una profunditat de 0'20 m. A una distància de 0'35 m es 
troba el menor, de planta irregular, d'uns 0'25 m de diàmetre i d'una profunditat de 0'15 
m. L'aigua hi resta bastant de temps.
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Cocons des Sucrer, es
Fonètica: «Ç«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511
Situació: interior

Nom de dues cavitats naturals de Santanyí, situades a la Costa, excavades sobre 
una roca plana de sa Tanca des Cocons, de na Secorrada. Les mesures de la primera són 
de 3'40 m de llargària, per 1'00 m d'amplària màxima i 1'10 m de fondària visible, ja que 
hi ha pedres depositades; la segona té 1'90 m de llarg, per 0'40 m d'amplària màxima i 
0'55 m de fondària visible. Sembla que no aguanten l'aigua de pluja molt de temps.

Cal  assenyalar  que  el  malnom  pot  fer  al·lusió  al  mateix  personatge  que  va 
motivar el nom, avui desaparegut, de la Plaça del Sucrer a la vila de Santanyí.
 
Cocons Roigs, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Lloc de la  costa  curiablanquera,  situat  prop des  Caló  de ses  Egües,  entre es 
Regatell i sa Punta de na Nadala. Motiven el nom les nombroses cavitats que hi ha sobre 
la  plataforma costanera,  amb el  fons  de  color  terrós,  algunes  de  les  quals  són  ben 
grosses i profundes. El plural roigs, en comptes de rojos, és un arcaisme.

CTM, p. 399; MGM, 43-11b.

Còdol Negre, es
Fonètica: «Ç�DÈ«ÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 506
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i 
entre sa Jonquereta i es Bancalet. La penya té uns 5 m d'altura i sobre el caire hi ha 
l'element físic que motivà el nom, una pedra de conglomerats negrosos, d'uns 3 m de 
llargària per uns 2 m d'amplària i vers 1'20 m d'altura. Per a la majoria de gent de la 
zona estudiada, còdol és mot desconegut, però, per a un dels informants, un còdol és una 
pedra que no té cap cara bona (s'entén per fer paret) i pot ser petit o gros. Hi ha un 
topònim idèntic a la costa d'Artà.

CTM, p. 399; MGM, 44-9d i 45-10a.
 
Col, na
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Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Cols, tanca situada a Santanyí, entre s'Antigor i sa 
Barraca d'en Vives. Possiblement és evolució de na Còdol (vegeu na Cols).
 
Colava, na
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu, amb arbres, de forma pentagonal irregular, situat 
entre Son Fenàs, na Cebriana i els terrenys dits es Caló des Macs. Està format per dues 
tanques.

1818, ne Colave. Apeo de Garay (Santanyí).

Coll, es
Fonètica: «È�´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
Situació: interior

Pas elevat,  situat  a Santanyí, a poc més de 135 m sobre el  nivell  de la mar. 
Separa es Puig Gros de sa Talaia des Pi. 

1695, la rota del Coll. ARM, D-1281.
1704, la rota del Coll. PcR.
1720, an al coll d'en Vidal. PcR.
1723, an al col des Vidals. PcR.
1725, a la rota del coll. PcR.
1733, an al col des Vidals. PcR.
1737, la viña del col. PcR.
1745, la viña des coll. APS.
1747, La Viñya del coll. PcR.
1774, al Coll. PcR.
1776, la rota del Coll. El document la situa a la Alcaria Poca, vora el Camí de Felanitx. PcGV.
1779, la Rota del Coll. PcGV.
1783, el Coll. PcGV.
1783, la Rota del Coll. Un dels confrontants és el «camino real de Felanitx». PcR.
1797, al Coll. El document el situa dins son Ferreret. PcR.
1814, al Coll. PcBa.
1818, al Coll. Apeo de Garay (Santanyí).
1857, el Coll. PcGV.
1864, el Coll. PcGV.
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1869, el Coll, PcRb.
1878, el Coll. PcJA.
1894, Rota del Coll, la. PcGe.

Coll d'en Pere Sanç, es
Fonètica: «Ç�´«R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de conreu de forma trapezoïdal amb pocs arbres, situada a Santanyí, a la 
Costa, vora es Puig Gros, entre es Pins de Cas Majoral i es Coll de sa Porfiona.
 
Coll d'en Vetla, es
Fonètica: «Ç�´«MÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal, en sa major part conradissa, que té un petit sector 
cobert de vegetació natural. Està situada a Santanyí, a la Costa, vora es Puig Gros, en es 
Coll.
 
Coll d'en Vidal, el
Fonètica: *«Ç�´«MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, des Coll, situat a la Costa, entre es Puig Gros i sa Talaia 
des Pi. També es troba documentat el Coll des Vidals.

1720, an al coll d'en Vidal. PcR.

Coll de na Puça, es
Fonètica: «Ç�´««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de forma irregular amb alguns arbres, situada a Santanyí, a la Costa, entre 
la divisòria de Felanitx i Lo d'en Sull.
 
Coll de s'Illot, es

620



Fonètica: «Ç�´«È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 503.5
Situació: interior

Depressió llombardera situada a sa Vallet, dins s'Estany de ses Gambes, entre 
s'Arenalet i es Racó de s'Estacada Curta. Es troba sobre una llenca de terreny que, en 
baixar el nivell de l'aigua, uneix s'Illot a la ribera des Pla d'en Castell Vell.
 
Coll de sa Galera, es
Fonètica: «Ç�´««Æ«ÈER«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal amb pocs arbres situada a Santanyí, a la Costa. Fa 
partió amb la possessió de sa Galera del terme de Felanitx.
 
Coll de sa Porfiona, es
Fonètica: «Ç�´««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de forma irregular amb arbres, situada a Santanyí, a la Costa, vora es Pinar 
d'en Tous.

El malnom procedeix del català  porfídia 'obstinació',  'disputa' (< llat.  PERFIDIA, 
'deslleialtat'), per caiguda de la -d- intervocàlica.
 
Coll des Cantons, es
Fonètica: «Ç�´««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 512.5
Situació: interior

Depressió  del  terreny,  situada  a  166  m  sobre  el  nivell  marí,  que  separa 
Consolació des Turó des Càrritx. La motivació del nom és desconeguda.
 
Coll des Vidals, el
Fonètica: *«Ç�´«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
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Situació: interior

Variant antiga del Coll d'en Vidal, nom santanyiner desaparegut, avui es Coll, 
situat a la Costa, entre es Puig Gros i sa Talaia des Pi.

1723, an al col des Vidals. PcR.
1733, an al col des Vidals. PcR.

Coll Marí Fosc, es
Fonètica: «Ç�´«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada i deformada per hominimització formal des Corb Marí 
Fosc, pesquera situada al litoral de s'Alqueria Blanca, entre es Corb Marí i es Regatell.
 
Coll Marí Petit, es
Fonètica: «Ç�´«ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada i deformada per homonimització formal des Corb Marí 
Petit,  que és variant,  alhora, des Corb Marí Fosc, pesquera del litoral curiablanquer, 
situada a la boca des Caló de ses Egües, entre es Corb Marí i es Regatell.

Collcurta, na
Fonètica: «�´ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb  pocs  arbres,  de  forma  allargada,  aproximadament 
romboïdal, situada a la Costa de Son Vidal, potser també dins es Camp d'en Bover? 
Sembla que el topònim pot provenir d'un antic malnom que es troba com a nom de casa 
a la petita agrupació de la Costa de Son Vidal (vide: Can Collcurt).
 
Collella, na
Fonètica: «È´´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 515.5
Situació: interior

622



Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre Son Valenç i n'Antiga. Té unes mesures màximes de 500 m per 400 m i està 
compost per unes 17 tanques. El nom és una feminització del cognom  Collell,  avui 
inexistent en aquestes terres.

1782, 20 de novembre, ne Collella. Testament fet pel notari Llorenç Bonet. PMP.
1795, 18 de gener, ne Collella. PMP.
1818, ne Collella / ne Collelle. Apeo de Garay (Santanyí).
1819, 12 de maig, «ne Collella..., que afronta ... ab terras del Predio Son Rosiñol». PMP.

Collet, es
Fonètica: «È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Nom de dues finques de forma irregular, amb arbres, situades entre sa Talaia i es 
Turó d'en Balutxo.  Prenen el nom del coll,  situat a poc més de 130 m d'altura, que 
separa les dues elevacions topogràfiques esmentades, de poc més de 142 m i 146 m, 
respectivament. El fet que donàs nom a les dues finques fou la causa que se modificàs el 
topònim inicial amb l'afegitó d'un complement (es Collet d'en Balutxo), per tal d'evitar 
ambigüitats. El sufix diminutiu -et (es Collet) pot ser per evitar l'homonímia amb el lloc 
dit es Coll, que a més de ser no excessivament llunyà té més importància topogràfica.

Collet d'en Balutxo, es
Fonètica: «Ç´«««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Depressió santanyinera que separa es Turó d'en Balutxo de sa Talaia. Vegeu-ne 
la descripció sota l'entrada es Collet.
 
Collet de sa Galera, es
Fonètica: «Ç´«««Æ«ÈER«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
Longitud: 520
Situació: litoral

Istme situat a la costa de s'Alqueria Blanca, a sa Punta de sa Galera. Té una 
amplària de 9 m i una alçada només d'1'40 m. La mar el salta els dies de temporal. Té un 
escullet a la part interna del caló, a uns 4 m de distància.

Coloma, na
Fonètica: *«È«
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Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d’un terreny santanyiner d’ubicació desconeguda.

1818, ne Colome. Apeo de Garay (Santanyí). 

Colomer, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, d'uns 250 m de llargària, per uns 135 m d'amplària 
màxima, situada a Santanyí, dins s'Alqueria Roja, rere les cases de Son Morlà, vora es 
Marratxí. Diverses finques veïnes segurament tenien el mateix nom.

1403, 24 de novembre, lo Colomer. El document cita entre els confrontants la via pública de l'alqueria 
Roja. M. Danús (1990: 176).
1818, al Colomer. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Colomer, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 507
Situació: interior

Tanca de conreu sense arbres, en forma de pentàgon irregular, amb moltes clapes 
de  vegetació  natural,  situada  en  es  Llombards,  dins  es  Rafal  des  Porcs,  entre  na 
Berenguera i es Corral Vell.

Colomers, els
Fonètica: *È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d’un indret, possiblement de s’Alqueria Blanca, sense localitzar.

1695, los Colomers. Eren de Salvadora Valens. ARM, D-1281.
 
Colònia, sa
Fonètica: «Ç�, ««Ç�
Terme: ses Salines
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Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 499.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada,  popular,  de  sa  Colònia  de  Sant  Jordi,  població  del 
terme de ses Salines, situada vora la mar, prop de la divisòria del terme municipal de 
Campos.

És un topònim creat a finals del segle XIX, com el de sa Colònia de Sant Pere 
(també,  popularment,  sa  Colònia)  en  el  terme  d'Artà.  Cf.  amb  el  topònim  pollencí 
Colonya,  evolució  directa  a  partir  del  llatí  COLONIA.  Tot  i  la  seva  modernitat,  el 
tractament popular ha ocasionat, a més de la caiguda normal de la vocal final, un canvi 
important en la vocal pretònica, que per dissimilació ha passat a /e/ neutra, com el llatí 
COLUBRA > colobra > calobra i al cap i la fi com el llatí COLONIA > top. Köln. Amb el canvi 
vocàlic, s’esdevé a l’àrea d’estudi l'avançament articulatori de la velar inicial.

Colònia de Sant Jordi, sa
Fonètica: «Ç�D««ÈZ�RD,««Ç�D««ÈZ�RD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 499.5
Situació: interior

Població del terme de ses Salines, situada vora el mar, prop de la partió del terme 
de Campos. El gentilici és colonier. En algun mapa,35 el port vora el qual ara s’ubica el 
nucli urbà es designat amb el nom de Port de Campos, un topònim que no té entrada en 
aquesta obra, per causa del seu caràcter artificiós.

Abans de 1879 sols hi havia unes barraques de pescadors cobertes de joncs que 
acollien diverses famílies vora una torre de defensa construïda possiblement a finals del 
segle XVI (vegeu sa Torre). Les actes municipals de Santanyí de l'11-VII-1886 i del 26-
XII-1886 testimonien la petició concedida al senyor Guillem Abrí Dezcallar, marquès 
del Palmer, per a la fundació d'una colònia agrícola i un llogaret dins terres del predi sa 
Vall.  El  marquès  s'havia  acollit  a  una  llei  (1855)  que  eximia  d'imposts  els  colons 
d'aquesta mena d'establiments i lliurava els fills del servei militar. Els llogava durant 
deu anys una extensió de terres no roturades per conrear, la qual no podia ser inferior a 
quatre  quarterades  i  els  regalava,  a  més,  un  solar  per  edificar  una  casa  en  la  nova 
urbanització. Al final del termini, si el propietari volia vendre les terres, el llogater tenia 
prioritat,  pel  mateix  preu,  davant  un  altre  comprador.  Segons  una  planimetria 
conservada a l'ajuntament de ses Salines, l'establiment constava d'unes 165 parcel·les 
rectangulars de poc més d'una quarterada i de 32 parcel·les irregulars amb una extensió 
mitjana  lleugerament  superior  a  les  anteriors.  Amb  la  superfície  del  nucli  urbà,  la 
totalitat dels terrenys era d'unes 300 quarterades. El promotor de la nova urbanització 
ignorava,  però,  que  aquelles  lleis  ja  havien  caducat,  per  la  qual  cosa  alguns  dels 
contractes es rescindiren, sense que el marquès oposàs cap resistència. Vegeu J. Lladó y 
Ferragut (1959: 81-88) i A. Vidal Ferrando (1992: 135-138).

35 Com,  per  exemple,  un  dels  que  acompanyen la  Història  de  Mallorca  de  J.  Binimelis. E.  Duran 
(1994:28), o el de Vicent Mut (Port de Ca #pos),  Palma, 1683. “Sa Nostra” (2000:150), o el de R. i I. 
Ottens (Po. de Capos), Àmsterdam, “Sa Nostra” (2000: 94), o el de Vicente Tofiño de San Miguel (Pto. 
de Campos), Madrid, 1786 “Sa Nostra” (2000: 186), etc.
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Avui,  al  cap de  més de  115 anys de  la  fundació,  sa  Colònia  de Sant  Jordi, 
denominació originària al costat de la popular sa Colònia, per antonomàsia, és un nucli 
de població florent que ultrapassa els primitius límits del port i Cala Galiota. Ocupa ja 
tota l'antiga àrea des Salobrar i s'ha estès fins dins les terres des Coto.

Sobre l'evolució fonètica del genèric, vegeu sa Colònia.

CTM, p. 404; MGM, 42-2h.

Colònies, ses
Fonètica: ««Ç�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 500.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, sittuat a ses Salines, entre sa Colònia de Sant Jordi i 
es  Mitjà  Gran.  És  una  franja  d'uns  2100  m  de  llargària  màxima,  per  uns  770  m 
d'amplària, que arriba, però, als 860 m a la zona de sa Colònia. Hi ha informants que 
diuen que és una llegítima segregada de sa Vall pel marquès des Palmer, però no és així, 
sinó  que les  llegítimes  segregades  són dues  i  corresponen as  Bartomins  i  na Frare. 
Segons Antoni  Vidal (1992:  136),  «l'origen de la  fundació de les colònies  agrícoles 
mallorquines radica en dues lleis (21-IX-1855 i 3-VI-1868) segons les quals s'atorgaven 
una sèrie de beneficis fiscals als repobladors; destaca l'exempció d'imposts i del servei 
militar per als fills dels colons». Fou el 1885 quan el marquès des Palmer es proposà la 
fundació de sa Colònia de Sant Jordi, dins els terrenys de sa Vall anomenats Rotes de na 
Duana, Rotes  dels  Estanys i  Rotes  des Port.  Decidí  vendre tres-centes quarterades i 
regalar un solar a cada comprador dins el lloc destinat a aixecar la població. J. Lladó y 
Ferragut (1959: 46). 

CTM, p. 415; MGM, 42-3f.
 
Coloveta, na
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en es Llombards, entre 
es Corral Nou i sa Tanca des Molí. El malnom  Coloveta prové de la feminització de 
Colauet,  hipocorístic  de  Nicolau  amb  el  sufix  diminutiu  -et i  amb  assimilació 
progressiva de la vocal labial.
 
Cols, na
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
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Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situada entre s'Antigor  i  sa 
Barraca d'en Vives. Possiblement és una evolució de na Còdols, per caiguda de la -d- 
intervocàlica en un mot que ja no s'entén (cf. vell marí < vedell marí [J. Veny, 1999:61], 
vidalba [‘Clematis  cirrhosa’]>  campaner  bialba).  Nom  amb  evolució  paral·lela  a 
Riudecols (< riu de còdols), municipi del Baix Camp (E. Moreu-Rey, 1982: 48 i 53 i P. 
Balañà i Abadia, 1990: 82). Tenim un cas paral·lel a la costa de Sant Joan de Labritja: es 
Col Blanc (E. Ribes i Marí, 1993: 71). És obligat precisar que, tot i que és una tanca un 
tant pedregosa, no hi ha més abundositat de macs que a les altres, però és veïna d'un lloc 
dit s'Antigor, per causa de les restes talaiòtiques que hi havia, que tanmateix ha perdut 
també el seu caràcter pedregós. A més, fa alguns anys que na Cols ha vist esvair un dels 
seus límits, perquè la tanca contigua és del mateix propietari, el qual ha fet desaparèixer 
les parets que separaven les antigues parcel·lacions.

Un informant en diu na Col i un altre precisa que el nom antic era na Robacols, 
segons deien els vells, perquè hi robaren cols. Deu ser una etimologia popular que ha 
distorsionat el nom, ja que no és un lloc gaire idoni per sembrar plantes d'horticultura, 
pel fet que no hi ha aigua.
 
Columna, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347
Longitud: 506.5
Situació: litoral

Indret de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i 
entre sa Cova de sa Creta i es Cap de sa Paret. Nom motivat per l'antiga presència d'un 
pilar natural, potser d'origen estalactític, que estava al costat de sa Cova de sa Creta. Fa 
molts anys que desaparagué amb un temporal marí. Era el lloc per on es davallava a la 
zona de sa Creta.

Coma, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terreny de conreu de forma irregular, amb arbres, situat en es Llombards, entre 
es  Camp de  s'Aljub  i  es  Rafal  des  Porcs.  Té  uns  800  m de  llargària  per  uns  300 
d'amplària màxima. És una antiga pertinença de Son Belard, dividida avui en més de 
seixanta parcel·les, o tal vegada moltes més. S'hi troben algunes cases habitades. Per 
causa d'aquesta intensa divisió és coneguda també amb la variant pluralitzada de ses 
Comes.

El nom, com és obvi, està motivat per la lleugera depressió que forma el territori. 
Hi va l'aigua de la zona veïna des Rafal des Porcs i corre cap a sa Vinya de ses Ànimes i 
en última instància s'engoleix per s'Avenc des Pouàs.
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1514, la coma. RRV (1992).
1738, la Coma [...] de Son Berard. PcCl.
1741, la Coma. PcR. El document precisa que confronta amb terres de Mateu Burguera i amb terres de 
Francina Burguera, en lo lloc dit Son Berard.
1806, Miquel Portell declara haver sembrat un quartó de vinya a la Coma. RRV (2000: 187).
1812, la Coma. PcGV.
1815, la Coma. PcCl.
1864, la Coma. PcGV.
1931, Se Coma. PMV.
1947, Se Coma. PMV.

Coma des Sequer, sa
Fonètica: «Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Depressió santanyinera bastant notable de la part oriental des Puig Gros, entre 
les  cotes  dels  150  m  i  els  250  m.  És  una  mena  de  torrent  que  desemboca  a  les 
proximitats des Coll. Desconeixem la motivació del determinant. Podem pensar en un 
sequer d'albercocs, o tal vegada de figues?
 
Coma Fonda, sa
Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512
Situació: interior

Depressió santanyinera de la cara nord des Puig Gros, encaixada entre penyes 
ombrívoles, oberta en gran part dins el terme felanitxer. Només la part alta, entre les 
corbes dels 215 m i 250 m, es troba dins el terme de Santanyí. En gran part és coberta de 
pinar. Entre les espècies vegetals que hi creixen cal destacar la presència d'Hypericum 
balearicum (estepa juana) i uns comptadíssims exemplars de Teucrium asiaticum. 

Anotem el  nom de la Coma Fonda que es repeteix  en el  municipi  de Palma 
d'Ebre, segons R. Serrano i Ciuraneta (1982: 12).

Comassa, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat dins una petita depressió 
de s'Alqueria Blanca, baix de sa Penya Bosca, vora sa Penya Roja i sa Penya Redona. Es 
tracta d'una coma amb el sufix augmentatiu -assa.
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1818, la Comasa. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Comasseta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, baix de sa Penya Redona. 
El topònim està format a partir del nom veí de sa Comassa, amb l'afegitó d'un altre 
sufix, però diminutiu.

Comellar, el
Fonètica: *««È´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356
Longitud: 504.5
Situació: interior

Variant antiga, no cartografiada des Comellars, lloc saliner des Rafal Genars, 
situat entre sa Pleta Comuna i sa Conillera. 

1695, al Comellar. ARM, D-1281.

Comellar, es
Fonètica: ««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Topònim dispers, que afecta terrenys de forma irregular, situats a Calonge, entre 
na Solereta, sa Solada, na Silvestre, etc. Estan dividits en cinc tanques, una de les quals 
és boscosa i les altres de conreu amb arbres. Es troben dins una depressió que porta les 
aigües a Cala Llonga.

Comellar d'en Banyeta, es
Fonètica: ««Ç´D««Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Depressió  curiablanquera  de  la  conca  de  Portopetro  i  terreny  conradís  amb 
arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, entre na Clavet de Baix i Lo d'en 
Canoi.
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Comellar d'en Content, es
Fonètica: ««Ç´DNÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Depressió situada a s'Alqueria Blanca, a 110 m d'altura sobre la mar, entre sa 
Barrereta i sa Costa de ses Llenties.
 
Comellar d'en Feo, es
Fonètica: ««Ç´D«MÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 518.5
Situació: interior

Petit curs hidrogràfic i terreny de forma irregular, situat a Calonge, entre sa Pleta 
des Galiner i sa Pleta d'en Polla. Desguassa a Cala Llonga. Hi alternen conradissos i 
pletes, seccionades ara per una nova carretera de la urbanització de Cala d'Or. Hi ha una 
sínia i una barraca de curucull.
 
Comellar d'en Fred, es
Fonètica: ««Ç´D«MÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518
Situació: interior

Depressió de la conca de Cala Llonga i terreny de conreu amb arbres, de forma 
irregular, situats a Calonge, entre na Solera i sa Solada. Era d'un tal Francesc "Fred", de 
s'Horta, que morí fa molts anys, segurament abans de 1950.
 
Comellar d'en Miquel Ferrer, es
Fonètica: ««Ç´D«ÇE«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 519
Situació: interior

Curs torrencial de Calonge, pertanyent a la conca de Cala Llonga, situat vora es 
Corral d'en Xabec, entre sa Pleta de ses Rotes i sa Pleta d'en Tòfol.
 
Comellar d'en Simon, es
Fonètica: ««Ç´D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
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Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Depressió tributària de la conca de Cala Llonga i terreny de conreu amb arbres, 
situats a Calonge, dins Son Perdut, entre sa Tanca de ses Cases i es Coster des Molí.
 
Comellar de Ca na Pau, es
Fonètica: ««Ç´D«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518
Situació: interior

Depressió de la conca de Cala Llonga i tanca de conreu amb arbres, de forma 
irregular, situades a Calonge, entre sa Solada i na Solereta.
 
Comellar de l'Infern, es
Fonètica: ««Ç´D«MÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4362
Longitud: 514.5
Situació: interior

Torrent pregon, tributari de la conca de Portopetro, encaixat, sota es Puig de ses 
Donardes, dins sa Marina des Sabaters. És lloc cobert de pinar, amb sotabosc de gatoses 
(Genista lucida) i s'hi troba el conjunt  de savines (Juniperus phoenicea) més allunyat 
de  la  mar  que  hi  ha  dins  la  zona  d'estudi.  Són  ben  grosses,  amb  soques  ben 
desenvolupades. S'hi veu també estepa blanca (Cistus albidus), mata-selva (Rhamnus 
alaternus) i ciprell (Erica multiflora).

Enric Moreu-Rey (1982: 100) diu que «no es pot descartar, però, la possibilitat 
que, en algun cas, L'Infern conservi el seu sentit primitiu de lloc pregon, molt profund».

CTM, p. 418; MGM, 41-2f.
 
Comellar de l'Infern, es
Fonètica: ««Ç´D«MÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4361.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Depressió situada a s'Alqueria Blanca, en esPujol, dins es Tancat Nou, vora la 
partió del terme de Felanitx. Està compresa entre les corbes de nivell dels 85 m i els 
100. Pot  ser un topònim adoptat del lloc homònim de dins sa Marina des Sabaters, 
antigament també dins es Pujol i de molta més entitat.
 
Comellar de na Prima, es
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Fonètica: ««Ç´D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518
Situació: interior

Depressió i terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit  en dues 
tanques, situades a Calonge, entre es Closos i na Solereta. Hidrològicament pertany a la 
conca de Cala Llonga. Na Prima pot ser un nom descriptiu que faci al·lusió a la magror 
del sòl, tot i que és estrany tractant-se d'un comellar.
 
Comellar de na Tibussa, es
Fonètica: ««Ç´D««ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Depressió tributària de Cala Llonga i terreny en forma de trapezi rectangle, en sa 
major part boscós, situat a Calonge, entre es Coster des Molí i na Silvestre Petita. 

A Mallorca, el  1339 es documenten jueus amb el noms d'Abram Sussén ben 
Tabussa i Abraffim ben Tabussa, segons J. Miralles (1997: 292 i 294).
 
Comellar de na Vella, es
Fonètica: ««Ç´D««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503
Situació: interior

Petita depressió salinera, situada dins una tanca sense arbres de la possessió de 
Morellet, marcada per la corba de nivell dels 30 m. Deu la denominació a un terreny veí 
dit na Vella, que avui resta fora de la finca.
 
Comellar de s'Aljub, es
Fonètica: ««Ç´D««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Antic terreny conradís, de forma irregular, situat a Calonge, entre es Pletó, de na 
Burguera, i sa Pleta des Comellar de s'Aljub. Es troba dins una depressió que canalitza 
les aigües cap a Cala Llonga. La motivació del nom és un depòsit d'aigua d'aspecte força 
antic,  de construcció no gaire acurada, situat dins una cella del sementer. El coll  és 
format amb quatre lloses verticals.
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Comellar de sa Bassa, es
Fonètica: ««Ç´D««ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Depressió conrada, amb arbres, situada a s’Alqueria Blanca, en esPujol, entre es 
Negadissos i sa Plaça des Toros.
 
Comellar de sa Molinera, es
Fonètica: ««Ç´D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: interior

Depressió i terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situats a s'Alqueria 
Blanca, vora Can Xurí, entre sa Rota de Mavi i Lo de ses Pruneres. Desguassa a sa 
Barca Trencada.
  
Comellar de ses Bordissots Blanques, es
Fonètica: ««Ç´D««RBRD�È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Depressió conradissa amb arbres, situada a s’Alqueria Blanca, en esPujol, dins 
es Sementer de sa Bassa. Pren el nom d'una varietat de figa. També es diu es Comellar 
de ses Figueres.
 
Comellar de ses Figueres, es
Fonètica: ««Ç´D««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  des  Comellar  de  ses  Bordissots  Blanques,  situat  a 
s'Alqueria  Blanca,  dins  es  Pujol,  en  esSementer  de  sa  Bassa,  entre  s'Espinal  i  es 
Comellar des Noguers.
 
Comellar del Bosc, el
Fonètica: *««Ç´D«È�
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
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Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, no localitzat, presumiblement situat a ses Salines.

1695, el Comellar del Bosch. ARM, D-1281.

Comellar dels Garrovers, el
Fonètica: *««Ç´D«ï«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 513
Situació: interior

Nom desaparegut, d'una finca situada a Santanyí, en algun indret no precisat de 
Son Garrot Fondo. Segons un informant, és el topònim que reporta l'escriptura de la 
seva finca. Posteriorment n'ha aparegut una mostra escrita.

1818, al Comellar dels Garrovers. Apeo de Garay (Santanyí).

Comellar des Ametlers, es
Fonètica: ««Ç´D«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Depressió i tanca de conreu quasi sense arbres, de forma trapezoïdal, situades a 
s'Alqueria Blanca, dins es Serral Nou, vora sa Serra des Revell, entre na Durina i es 
Parats de sa Mosquera. Es troba dins un ramal de la conca de Portopetro que finalitza en 
esBarrancó.
 
Comellar des Forn, es
Fonètica: ««Ç´D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, de forma irregular, situat a s’Alqueria Blanca, 
dins Son Ramon, entre sa Costa de ses Figueres i es Talaiol. El nom fou motivat per la 
presència d'un forn de calç, avui inexistent.
 
Comellar des Fusters, es
Fonètica: ««Ç´D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517
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Situació: interior

Depressió  de  Calonge,  tributària  de  sa  Conca,  situada  prop  de  la  partió  de 
Felanitx,  entre sa Tanca de s'Era i  Can Brut.  El topònim tesimonia el  malnom dels 
propietaris, una gent de s'Horta.

Comellar des Jaumets, es
Fonètica: ««Ç´D«Z«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 519
Situació: interior

Depressió i terreny en forma de trapezi rectangle, situats a Calonge, vora Cala 
Llonga. Només el llit  del torrent era terreny de conreu; la resta és pleta. Hi passa la 
carretera de circumvalació de Cala d'Or i una part del territori és ara ocupada per la mar, 
pel fet d'haver allargat artificialment el port de Cala Llonga.
 
Comellar des Molí, es
Fonètica: ««Ç´D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Variant no cartografiada des Coster des Molí, terreny situat a Calonge, entre es 
Comellar i es Comellar de na Tibussa.

Comellar des Noguer, es
Fonètica: ««Ç´D««ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Variant no cartografiada des Comellar des Noguers, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins es Pujol, en esSementer de sa Bassa, entre es Comellar de ses Bordissots Blanques i 
sa  Planada.  En  boca  de  l'informant,  anoguer mostra,  excepcionalment,  una  pròtesi 
vocàlica [< llat. NUCARIU], com el nom del fruit anou [< llat. NUCE].

Comellar des Noguers, es
Fonètica: ««Ç´D«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior
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Depressió curiablanquera, situada en es Pujol, a uns 80 m sobre el nivell de la 
mar, dins es Sementer de sa Bassa. Hi ha un noguer gros i un de petit. També es diu es 
Comellar de s’Anoguer, perquè hom pren en consideració només l'exemplar més gros.
 
Comellar des Revells, es
Fonètica: ««Ç´D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 520
Situació: interior

Depressió torrencial curta, de no gaire més de 750 m de longitud, situada a Cala 
d'Or, dins terres de sa Punta Grossa. Hi havia la parió entre Can Marines i Cas Senyor. 
El nom estava motivat per la presència d'ullastres de creixement dificultós, anomenats 
revells.
 
Comellar Nou, es
Fonètica: ««´È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, rectangular, format per tres tanques, en una de les 
quals resta un poc de pleta. Està situat a s’Alqueria Blanca, entre es Cantó de Cala 
Llonga i na Bufera. Cal entendre l'adjectiu nou en el sentit de 'roturat de nou', 'artigat de 
nou', ja que difícilment un accident físic pot ser qualificat així.
 
Comellar Vell, es
Fonètica: ««´È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, de forma trapezoïdal, situat a Calonge, vora sa 
Pleta de Son Perdut, entre sa Barraca de s'Ase i els terrenys dits Cala Llonga. Està situat 
dins una depressió tributària de Cala Llonga. L'adjectiu vell s'ha d'entendre en el sentit 
de 'roturat des de fa molt de temps'.

Comellara, na
Fonètica: ««È´R«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre Can Cordella i Son Llorenç. Està format per dues o més tanques que es troben dins 
un regueró per on corren les aigües pluvials. El topònim és una forma feminitzada de 
comellar precedida de l'article personal, malgrat ser un nom descriptiu.

Comellaret, es
Fonètica: ««´«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, format per dues tanques, situat a s’Alqueria 
Blanca, entre sa Marina de Ca l'Amo en Llorenç i sa Pleta des Comellar Nou. És una 
petita  depressió  torrencial  emmarcada  per  la  corba  de  nivell  dels  45  m.  El  sufix 
diminutiu oposa el topònim al des Comellar Nou.

1818, Al Comelleret. Apeo de Garay (Santanyí).

Comellaret d'en Galerí, es
Fonètica: ««´«ÇR««ï««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, de forma irregular, destinat a reguiu, situat a 
s'Alqueria  Blanca,  dins  Son  Ramon,  entre  sa  Rota  Nova i  Davant  s'Aiguavés.  Està 
emplaçat dins una depressió marcada per la corba de nivell dels 50 m.

Comellaró des Eulàries, es
Fonètica: ««´«ÇR««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Variant no cartografiada des Torrent de ses Mates Negres, situat a s’Alqueria 
Blanca, entre sa Rota des Pi i es Rotó.

Comellars, es
Fonètica: ««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517
Situació: interior
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Terreny de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, entre es Serral, s'Ullastre 
Verd, sa Tanca Gran, sa Paret d'en Toni, etc. Té uns 500 m de llargària, per uns 300 m 
d'amplària  màxima.  Està  dividit  en  unes  onze  tanques  en  les  quals  es  combinen 
conradissos i  garrigues  i  es troba dins una depressió  de la  conca de Portopetro que 
desguassa dins es Barrancó.

1818, als Comellars. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Comellars, es
Fonètica: ««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior

Conjunt de finques santanyineres, situat entre na Batiada, Son Marimon i Son 
Paulo. És un espai de forma irregular, d'uns 600 m per uns 400 m, integrat per unes 
quinze tanques conradisses o amb pletes. És un territori força accidentat amb un nom 
motivat per la confluència de dos torrents, un dels quals ve de sa Bassa Inquarta i l'altre 
de la finca veïna de Son Marimon, que recull l'aigua procedent de Son Sanç. Són part de 
la conca de s'Amarador.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 419; MGM, 43-5b.

1818, als Comellars. Apeo de Garay (Santanyí).

Comellars, es
Fonètica: ««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de conreu  amb arbres,  en forma de  trapezi  rectangle,  situat  prop de 
s'Almunia, entre ses Tanques d'en Xoixa i es Turó Socarrat. Està dividit en unes tretze 
tanques i solcat pel torrent del mateix nom, que és l'únic lloc que, en aquest espai, està 
poblat de vegetació natural.

1818, Comellarts. Apeo de Garay (Santanyí). 
1882, 12 de febrer, Els Comellàs. PSB. És probable que sigui aquest lloc, perquè el mateix document cita 
terres veïnes.
 
Comellars, es
Fonètica: ««È´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356
Longitud: 504.5
Situació: interior
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Depressió salinera, situada dins es Rafal Genars, entre sa Pleta Comuna i sa Pleta 
de  sa  Conillera.  Són  una  successió  de  sementers  amb  petites  garrigues  marginals, 
generalment sense arbres o amb pocs, que redueixen l'extensió a mesura que baixen de 
nivell. Sembla que antigament es deia es Comellar. 

Comellars d'en Guillemó, els
Fonètica: *«´D«ï´«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, d'un lloc no localitzat. Transmet el nom de l'avi patern 
d'una tal Salvadora Valens, muller de Sebastià Vidal, anomenat Guillem Valens.

1690, «los Comellars dits d'en Guiamó». PcR.
1700, «los Comellars dits d'en Guiamó». PcR.

Comes, na
Fonètica: *«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'una  finca  situada  a  Santanyí,  a  algun  indret  difícil  de 
precisar, entre es Camí des Pou i es Camí des Camp d'en Torrella. No és possible saber, 
sense  conèixer  el  lloc  d'ubicació,  si  es  tracta  d'un  nom  descriptiu  o  d'un  nom 
antroponímic. 

1345, 15 de març. Guillem Llobet ven Na Comes. Confrontants, entre d'altres: camí del pou, possessió de 
l'Església de dita parròquia i possessió de Jaume Bonet. Arxiu BVT, 112.
 
Comes, ses
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Coma, situada en es Llombards, entre es Camp de 
s'Aljub i es Rafal des Porcs. Malgrat la pluralització, a l'indret només hi ha una sola 
coma, però la intensa parcel·lació ha motivat el canvi de nombre, ja que així són moltes 
les finques dites sa Coma.
 
Cometa, sa
Fonètica: «È««
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Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Nom d'unes cinc o sis tanques de conreu de forma irregular, la majoria de les 
quals amb arbres,  situades a ses Salines, al costat de la població, entre sa Vinya Vella i 
ses Tanques d'en Mino. Algunes cases del poble estan dins aquest terreny.

1385, «cert camp de terra dita la Cometa, ab clos de terra contiguo dit talayes». J. Lladó y Ferragut (1959: 
67). 
1695, la Cometa. ARM, D-1281
1806, Salvador Bonet declara haver sembrat una quarterada de vinya a la Cometa. RRV (2000: 187).
1818, le Comete. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Cometa, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma rectangular, situada a Santanyí, en els 
antics  terrenys de  Son  Danús,  dins  es  Camp d'en  Vidal.  El  sòl  forma una  lleugera 
depressió, marcada per la corba dels 55 m, que porta les aigües a la conca tancada des 
Camp d'en Torrella.

1915, 26 de novembre, La Cometa. PcMa.

Comtès, es
Fonètica: «Ç«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de límits  molt  imprecisos, situat a Calonge, entre sa Cala 
Vermella, Na Solereta, sa Figuereta, es Torrent d'en Galerí, etc. És topònim dispers, 
dividit en moltes tanques, espargides dins una àrea quadrada d'uns 1500 m de costat. Els 
documents antics precisen la seva situació a s'Alqueria Blanca, ja que aleshores Calonge 
no  passava  de  ser  una  possessió  minúscula  que  devia  quedar  vinculada  a  aquella 
alqueria. A més sabem que l'extensa possessió de sa Punta formava part des Comtès i 
també sa Figuereta, que es troba enmig. Les múltiples divisions fan sorgir la variant 
esporàdica, pluralitzada, des Comtessos.

Les terres des Comtès perpetuen el títol nobiliari del qui en fou posseïdor, Nunó 
Sanç, el comte de Rosselló i Cerdanya, nascut circa 1190 i mort probablement abans del 
21 de gener de 1242. Participà activament a la conquista de Mallorca, on quedà fins a 
1230, i obtingué una part important com a parçoner en el repartiment. Acompanyà el rei 
el 1232 en el seu tercer viatge a l'illa.
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CTM, Es Contès, p. 433; MGM, íd., 41-5h.

1259, 22 de juliol. Pere de Caldes estableix a Ramon Busquets el rafal Comtès, a l'alqueria Blanca, terme 
de Portopetro, parròquia de Santanyí. Confronta amb el rafal de sa Talaia, alqueria de sa Calonja i camí 
que va de l'alqueria Blanca a Portocolom. APF (1974: 28); RRV (2000: 20).
1331, El rafal Comtès és un dels confrontants de l'alqueria Calonge. RRV (1984: 99).
1370. El rafal Comtès és un dels confrontants de la possessió dita Calonge. RRV (2000: 51.
1511. Era d'Antoni Clar. VMaRV (1964: 261).
1578. «Guillem rigo timoner.., unes terres del comptès». Stims, f. 7 v. «Guillem rigo timoner, dit de la 
alcaria blancha..., unes terres del comtès». Íd., vol. II. Podria ser el lloc dit na Timonera.
1578, «Guillem rigo timoner..., una tanca en lo comptès, dita cala figueretta». Stims, f. 7 v. «Guillem rigo 
timoner..., una tanca del comptès, dita la figueretta». Íd., vol. II. 
1578, «Cosme Rigo..., una tancha del comptès dit de la casa noua». Stims, f. 21 v.
1578, «Joan denús, dit lo hereu denús"..., unes terres tinents al portopetro y cala llonga, del comptès, dites 
la punta». Stims, f. 33 v. «Joan denús, unes terres tinent al portopetro y calonge, del comptès, dites la 
punta». Íd., vol. II.
1578, «Martí fullana..., unes terres dites al comptès, al camí de calonge". Stims, f. 63 v. "Martí fuyana, 
unes terres dites al comtès, al camí de calonge». Íd., vol. II.
1578, «Joan barsaló..., dit del berracar..., unes terres en lo comptès». Stims, f. 64 v. «Joan barsaló..., dit 
del berracar..., tres tanques en lo comptès dit de nonó sans, dites del coccó». Íd., íd.
1578, «March barsaló..., sinch rottes en lo comptès». Stims, f. 65 v. «March barsaló, sinch rotes en lo 
comptès, tinent en la figuereta». Íd., vol. II.
1578, «Joan barsaló, maior, del barracar..., unes terres al contès». Stims, vol. II. «Joan barsaló, maior, dit 
del barracar..., tres tanques del comptès, ço és del compte nonó çans, dites del cochó». Stims, vol. II.
1578, «Cosme barsaló, del barrachar..., tres tanques al comptès». Stims, vol. II.
1578, «Monserrat rigo, unes casetas y dos closets del comptès». Stims, vol. II.
1585-1586. Les terres bones per conrar del Pujol i el Comtès s'avaluen en 213 quarterades. RRV (2000: 
136).
1685, 23 de març. El Comtès apareix documentat entre les terres molt dividides. RRV (2000: 158).
1774, 11 de juliol, «Camino que va al parage del Contès». PMP.
1818, al Contès. Apeo de Garay (Santanyí).
1911, 29 de febrer, Las Tanques Veyas del Contès. PcE.

Comtès de la Casa Nova, el
Fonètica: *«Ç«D««Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'una tanca de Calonge, situada en algun lloc no identificat des 
Comtès. 

1578, «Cosme Rigo..., una tancha del comptès dit de la casa noua». Stims, f. 21 v.
 
Comtès de Nunó Sanç, el
Fonètica: *«Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

641



Variant  antiga,  desapareguda,  des  Comtès,  situat  a  Calonge,  entre  sa  Cala 
Vermella, na Solereta, sa Figuereta, es Torrent d'en Galerí, etc. Nom motivat pel fet que 
aquestes terres pertocaren en el Repartiment al comte Nunó Sanç.

1578, «Joan barsaló..., dit del berracar..., unes terres en lo comptès». Stims, f. 64 v. «Joan barsaló..., dit 
del berracar..., tres tanques en lo comptès, dit de nonó sans, dites del coccó». Íd., íd.

Comtessa, la
Fonètica: *«Ç««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Nom antic de ses Angoixes Noves, possessió situada a Santanyí, entre la partió 
de Campos i Son Danusset. No se’n coneix la raó. Recordem, però, que les pertinences 
del comte Nunó Sanç, a Calonge, originaren el topònim es Comtès.

1578.  S'estimen als  «Venrells... les  terres  dites  la  comptessa». Stims,  f.  96  v.  Dins  les  terres  de  la 
possessió, actualment hi ha un lloc dit na Venrella.
1590. Queixes de Baltasar Dureta per les tales de la possessió la Comtessa, terme de Binilassar. RRV 
(2000: 142). 
 
Comtessos, es
Fonètica: «Ç«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Variant  no cartografiada de la  terra  des Comtès,  situada a Calonge, entre na 
Solereta, sa Figuereta, es Torrent d'en Galerí, sa Cala Vermella, etc.

Comuna, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  dividit  en quatre tanques, 
situat al nord-est de Consolació, entre el puig i es Camp d'Amunt.

Segons B. Vidal i  Tomàs (1971: 51-52), «és molt probable que el santuari es 
construís dins les terres comunes del municipi». Segons V. M. Rosselló Verger (1964: 
264),  «les  comunes  dels  habitadors  de  l'alcaria  Blanca,  ço  és  de  la  marina»,  foren 
segurament parcel·lades durant el segle XVI.
 
Comuna, sa
Fonètica: «È«
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny  de  forma  irregular,  cobert  de  vegetació  espontània,  situat  vora 
Consolació, a la falda des Turó des Càrritx.
 
Comuna, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: interior

Antiga terra comunal, de forma irregular d'uns 1300 m de llargària per uns 525 
m d'amplària màxima, situada en es Llombards, entre So n'Amer i s'Almunia. En gran 
part són tanques de conreu amb arbres, però els quatre torrentells que s'hi troben estan 
coberts de marina. L'any 1981 em deien que s'havia establida feia uns cinquanta anys, o 
sigui vers els anys trenta. 

1578, Comunes dels llombarts, Stims, f. 91 v.
1791, comunes del Llombars. PcR.
1872, «camino de la marina dels Llombars». PMV.
1893, 2 de juny, Comuna del Llombars. LAAS.
1894, Comuna dels Llombarts. PMV.
1894, la Marina dels Llombars. Confronta per l'oest amb ses Rotes de Mar. PMV.
1900, 1 d'abril, Comuna dels Llombars. LAAS. El document precisa que són 80 quarterades.

Comuna d'en Guillem Celler, sa
Fonètica: «Ç«D«ïÇ«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i un petit mitjà residual, situat en es Llombards, 
prop de s'Almunia, entre es Torrent d'en Celler i sa Pleta d'en Clar.
 
Comuna de na Beu, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈBE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517
Situació: interior

Antic  terreny  de  titularitat  pública,  cobert  de  vegetació,  situat  a  s'Alqueria 
Blanca, entre es Serral i na Beu. Fou subhastat amb el nom de Costa des Serral el 24 
d'octubre de 1961 («Santanyí», núm. 101, 4-11-1961, p. 2). El 2 de juny de 1893 figura 
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com  a  comuna  de  10  quarterades  amb  el  nom  de  Costa  de  ne  Beu  (LAAS).  Cal 
contemplar la possibilitat que el nom antic fos el de Comunes del Barranc.
 
Comuna de sa Cova d'en Cabrer, sa
Fonètica: «Ç«D««Ç�«D««ÈBR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny en estat natural, situat a s’Alqueria Blanca, entre es Cocó des Boc i es 
Serral d'en Sard. Pren el nom d'una cova de les immediacions.
 
Comuna de sa Font Redona, sa
Fonètica: «Ç«D««Ç�«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  del  topònim sa  Comuna de  se  Doblegades,  situat  a 
s’Alqueria Blanca, entre ses Doblegades i es Torrent d'en Cosmet.
 
Comuna de sa Torre d'en Beu, sa
Fonètica: «Ç«D««Ç«DÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny santanyiner de forma irregular, cobert en sa major part de garriga i amb 
dos conradissos, situat a Cala Figuera entre sa Xisterni d'en Ferrando i sa Torre d'en 
Beu.

1893, 2 de juny, Torre d'en Beu. LAAS. Lloc descrit com a una comuna de 4 quarterades.
 
Comuna de ses Coves de sa Grava, sa
Fonètica: «Ç«D««Ç�«D««ÈÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Antic terreny de titularitat pública, parcialment cobert de vegetació espontània, 
situat a s'Alqueria Blanca, entre ses Garines i Son Ponç. És un espai d'uns 450 m de 
llargària, per uns 150 m d'amplària màxima. Pren el nom d'unes coves d'extracció de 
grava  que  hi  havia,  avui  totalment  reblides.  B.  Vidal  i  Tomàs  (1971:  52)  diu: 
«Actualment la Vila poseeix algunes quintanes pel seus voltants [es refereix al santuari 
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de Consolació], com les citades Coves de la Grava». Comuna subhastada el 24 d'octubre 
de 1961 («Santanyí», núm. 101, 4-11-1961, p. 2).
 
Comuna de ses Doblegades, sa
Fonètica: «Ç«D««D«ÈÆD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny  de  forma  irregular,  cobert  de  vegetació  natural,  situat  a  s’Alqueria 
Blanca, entre ses Doblegades i es Torrent d'en Cosmet. També és conegut amb el nom 
de sa Comuna de sa Font Redona.

Antic espai comunal subhastat el 24 d'octubre de 1961, amb el nom de Font de 
n'Alis («Santanyí», núm. 101, 4-11-61, p. 2).
 
Comuna de ses Salines, sa
Fonètica: «Ç«D«««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Marina, terreny situat a ses Salines, a la part nord 
de sa Vall.

Per a la documentació, vegeu sa Marina.
 
Comuna de Son Durí, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç�ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Antic  terreny  de  titularitat  pública,  cobert  de  vegetació,  situat  a  s’Alqueria 
Blanca, prop de Portopetro, entre sa Punta i Son Durí. Té uns 800 m de llargària, per uns 
300 m d'amplària mitjana. Amb posterioritat al 1989 fou seccionat pel nou traçat de la 
carretera  de s'Alqueria Blanca,  per  tal  d'evitar  les  cotes  baixes  del  torrent.  Comuna 
subhastada el 24 d'octubre de 1961 («Santanyí», núm. 101, 4-11-1961, p. 2).
 
Comuna de Son Moro, sa
Fonètica: «Ç«D«�È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515.5
Situació: interior
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Terreny de  forma  irregular,  cobert  de  vegetació  espontània,  situat  entre  Son 
Moro i es Torrent d'en Tià Moro.

1892, 14 d'octubre. Es diu que de la «Pleta d'en Carlas» fins a Son Moro hi ha una comuna. LAAS.
 
Comuna des Cap des Moro, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: interior

Antic terreny de titularitat pública, situat a Santanyí, en esCap des Moro, entre es 
Turons d'en Portell i la mar.

1828, la Comuna del Cap del Moro. PcLl. 
1893, 2 de juny. Se cita una comuna d'una quarterada, «junto a la Barraca del cap des moro». LAAS.

Comunes, les
Fonètica: *«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514.5
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny que era de titularitat pública, situat a Santanyí, a 
Cala Figuera, vora es Tomarinar. BVT (art. Santanyí del CTM, p. 1166) en parla així: 
«Creo que fué el año 1910 que el Ayuntamiento parceló parte de la ribera [de Cala 
Figuera], un retazo de comunas que iban desde Ca Na Marsala hasta Ca Mestre Nadal 
"Pulla"». 

1836, las Comunas. PcR.

Comunes del Barranc, les
Fonètica: *«È«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'un terreny de titularitat pública, situat a s'Alqueria Blanca, a lloc 
imprecís. És possible que fos el nom antic de sa Comuna de na Beu.

1774, 11 de juliol, «las Comunes del Barranch..., confrontante con Camino que va al parage del Contès». 
PMP.

Conca, na
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Conjunt allargassat de tres tanques amb arbres, la més gran de les quals és de 
forma rectangular. Estan situades a la Costa, entre na Forn i Ca na Beu enmig de les 
corbes de nivell dels 100 i 110 m.
 
Conca, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 516.5
Situació: interior

Depressió situada a Calonge, dins les antigues pertinences des Pujol, entre Lo 
d'en Rafel Frare, ses Donardes, es Serral Vermell, sa Vinya d'en Costurer, etc. És un buit 
del  terreny  originat  per  la  confluència  de  dues  branques  torrencials  de  la  xarxa 
hidrogràfica de Portopetro i la doble marrada que forma després el torrent resultant. La 
principal de les dues branques neix a la falda de Sant Salvador de Felanitx; la secundària 
davalla des Puig de s'Envestida, en el mateix terme municipal.

CTM, Sa Conca i Ses Conques, p. 419; MGM, íd. 41-4g i 41-4h, respectivament.

1695, la Conca. ARM, D-1281.
1864, «la Conca, de pertinencias del predio el Pujol». PcGV.
1878, 14 d'abril, la Conca. LAAS.
1905, 5 de febrer, Se Conque. LAAS.

Conca d'en Costurer, sa
Fonètica: «Ç«DNÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezial, situat entre s'Alqueria Blanca i 
Calonge, dins sa Conca. Està xapat en quatre tanques.
 
Conca d'en Maganet, sa
Fonètica: «Ç«D««Æ«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de  forma  trapezial,  cobert  de  vegetació,  situat  a  Calonge,  entre  ses 
Donardes i sa Pleta des Patró.
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Conca d'en Polla, sa
Fonètica: «Ç«D«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  situada  a  Calonge,  dins  sa 
Conca, vora la partió de Felanitx, entre es Pujol i sa Vinya. També és coneguda sota el 
nom de Lo d'en Polla.
 
Conca Petita, na
Fonètica: «Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de forma irregular, situada a Santanyí, a la Costa, al costat de na Conca.

Confessionari, es
Fonètica: «M«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada prop des Caló de ses Agulles, sota es 
Castellet, entre es Racó des Peixetó i sa Punta des Bufador. El pescador es posa dins una 
encletxa de vers 1'50 m d'amplària, a 4 m damunt la mar i a 3 m de la plataforma que hi 
ha a baix del penya-segat.
 
Confessionari, es
Fonètica: «M«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Pesquera  de  la  costa  santanyinera,  situada  entre  sa  Coveta  i  es  Racó  de  sa 
Comuna. Possiblement deu el nom a una balma formada per una pedrota caiguda del 
penyal, que es troba a uns 5 m de la mar. La pesquera es troba a uns 3 m sobre el nivell 
de l'aigua.
 
Conill, na
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
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Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior

Conjunt de dues tanques de conreu, amb arbres, situades en es Llombards, entre 
es Camí des Molí d'en Parra i es Carreró Estret. Són part de l'antiga possessió de Son 
Berard, ara Son Belard. Presumiblement abans era un terreny més extens. Antigament, 
en esLlombards, hi havia una casa dita Ca na Conill (vegeu l’entrada corresponent).

1887,  «camino denominado de ne Cuní»; «el camino de ne Cuní». Papers de Can Clar.  El  document 
precisa que la finca «es tenida en alodio de Berard».

Conillera, sa
Fonètica: «ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4356
Longitud: 505
Situació: interior

Nom d'un sementer i una pleta, descrita sota el nom de sa Pleta de sa Conillera. 
Es troba a ses Salines, entre es Comellars i ses Figueretes. El sementer, sense arbres, té 
la forma d'un pentagon irregular de 425 m per 250 m.
 
Conillera, sa
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanqueta de forma irregular amb uns pocs garrovers i alzines, situada a Santanyí, 
vora les cases de ses Angoixes Noves.
 
Consolació
Fonètica: Ç«È, Ç�««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 512.5
Situació: interior

Santuari edificat damunt un pujol de 198 m sobre el nivell de la mar. Es tracta 
d'un conjunt d'edificis bastits al costat d'un campanar que no deu ser altra cosa sinó una 
torre de defensa quadrangular, datada el 1765. L'entrada s'efectua a través d'un portal de 
mig punt que dóna accés a una clasta voltada de paret alta, per tal de defensar-la de les 
incursions dels pirates. Sobre el mur, un rellotge de sol duu incisa la data de 1735. Des 
de dins el pati s’accedeix a la vivenda del donat. A la vora hi ha una cisterna amb un 
escut en relleu i data (borrada) de 1677 i un porxo que cobreix l'entrada de l'església. 
L'altar major es troba entrant a l'esquerra, presidit per la Mare de Déu de Consolació. Al 
front hi ha el retaule barroc de santa Escolàstica amb la data (perduda) de 1646, sota la 
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qual s’entreveia una inscripció que deia «PLENA». A la cotxeria, 1688, a l'ampitador d'una 
finestra amb dos àngels i una imatge en alt relleu.

Segons  els  historiadors,  l'erecció  d'aquest  santuari  sembla  que fou iniciada a 
finals del segle XV o a principis del XVI, com a conseqüència de les pestes i males 
anyades que fustigaren l'illa. Sobre Consolació hi ha bastantes notícies escrites, a partir 
de la data de 1510, que correspon a la del primer document conegut. Ressenyaré només 
aquells papers que semblen més interessants. A més de les obres citades a continuació, 
hom pot consultar: RRV (1982) i BVT (1971). 

CTM, p. 432; MGM, 40-12h.

1510, 25 de juny. Arnau Albert, del rafal dels Porcs, disposa en testament que se sembri una quartera de 
blat i durant vint anys el fruit serà per a l'obra de l'església de Consolació. RRV (2000: 222-223); íd. 
(1975: 9).
1526, 19 d'abril. S'aproven els Capítols de la Confraria de Consolació. Arxiu BVT, 451.
1562, «heremitorio Virginis Marie de Consolatione». Citat com a confrontant de la possessió la Torre. L. 
Pérez Martínez, (1963-1969: 124).
1578, «... camp y garriga al peu del puig de nostre Sª de consolatió». Stims, f. 66 v.
1595, Consolación. Mapes de la Història de Mallorca de J. Binimelis. E. Duran (1994: 27).
1683, Co#solacio. Mapa de Vicent Mut, Palma, “Sa Nostra” (2000: 150).
1695, la Consolació. ARM, D-1281.
1715, S. Consolation. Mapa de N. de Fer, París, “Sa Nostra” (2000: 158).
1730, Cosolario. Mapa de R. i I. Ottens, Àmsterdam, “Sa Nostra” (2000: 94).
1734 ca., Cosalario. Mapa de Ioannes van Keulen, Àmsterdam, “Sa Nostra” (2000: 166).
1756 ca., Consolation. Mapa de Jacques Nicolàs Bellin, París, “Sa Nostra” (2000: 100).
1769,  24 de desembre. Conveni entre  els curiablanquers i  el preverer  Sebastià Sbert,  perquè hi digui 
missa, ensenyi Gramàtica... RRV (2000: 180).
1773, Consolacion. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1778, Consolasion (?). Lectura dificultosa. Mapa d’Antonio Zatta. Venècia,  “Sa Nostra” (2000: 114).
1784, Nª Sª de Côsolació. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.

Corb Marí, es
Fonètica: «�RÈ«R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Punta i pesquera de nit de la costa de s'Alqueria Blanca, situada prop des Caló de 
ses  Egües,  entre  sa  Punta  de  na  Nadala  i  es  Penyalar.  La zona  és  plana  i  neta  de 
vegetació en uns 80 m. El davallador és dificultós. Es pesca a uns 2 m d'altura sobre el 
nivell de la mar, des d'un lloc de penya brescada. Uns pocs informants en diuen es Corb 
Marí Gros i sa Pesquera des Corb Marí.

Corb Marí Fosc, es
Fonètica: «Ç�R«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral
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Pesquera d'oblades, de nit,  de difícil  accés, situada a la costa curiablanquera, 
vora la boca des Caló de ses Egües, entre es Corb Marí i es Regatell. És coneguda també 
amb les variants  següents:  es  Fosc i  es Corb Marí Petit.  Un informat usa els noms 
deformats des Coll Marí Fosc i es Coll Marí Petit.
 
Corb Marí Gros, es
Fonètica: «Ç�R«RÈÄR�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Corb  Marí,  pesquera  situada  a  la  costa 
curiablanquera, prop des Caló de ses Egües, entre sa Punta de na Nadala i es Penyalar. 
Nom oposat al des Corbmarinet, amb el qual és coneguda sa Punta de na Nadala entre 
els mariners.
 
Corb Marí Petit, es
Fonètica: «Ç�R«ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Corb  Marí  Fosc,  pesquera  de  la  costa 
curiablanquera,  situada  a  la  boca  des  Caló  de  ses  Egües,  entre  es  Corb  Marí  i  es 
Penyalar. El nom s'oposa al des Corb Marí Gros, variant des Corb Marí.

Corberana, na
Fonètica: «RB«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Illa de la costa salinera, situada entre es Port i Cala Galiota, a uns 385 m de sa 
Puntassa i a uns 360 m de la costa nord de Cala Galiota. Té uns 90 m de llargària, per 
uns 35 m d'amplària. No té gens de vegetació, per mor del poc relleu que presenta.

És possible que el nom li vengui del fet de ser un antic lloc de repòs de corbs 
marins,  tot  i  que  ara  no  se  n'hi  veuen  grans  colònies.  Cal  observar  la  sonorització 
d'aquest  derivat  de  corb,  oposada  a  les  derivacions  sordes  de   corpatera,  corpetó, 
corpetar, etc., que són freqüents a les Illes.

MGM, 42-1h; VMaRV (1961-1962): 44.

1784, I. Corberana. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1884, Isla Cormorana. L. Salvator (1884: 765). 
1892, la isla Corberana. F. Talladas (1994: 56).
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Corbmarinet, es
Fonètica: «�R«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta de na Nadala, situada al litoral de s'Alqueria 
Blanca, prop des Caló de ses Egües, entre es Cocons Roigs i es Corb Marí. És el nom 
que usen els mariners, en oposició as Corb Marí.
 
Cordella, na
Fonètica: «RÈD´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny  de conreu amb pocs  arbres,  situat  a Calonge,  probablement  dins  es 
Comtès, entre sa Bassa i Lo d'en Beato.
 
Corral Cremat, es
Fonètica: «ÇR«È, «ÇRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny situat dins el casc urbà de Calonge, entre sa Marina i es Closet. És el 
lloc on hi ha la plaça i l'església. El solar de l'església fou donat per la família de Cas 
Vetles de s'Horta. No es coneixen les circumstàncies de l'incendi que motivà el nom, ni 
se sap si fou fortuït o provocat.
 
Corral d'en Balutxo, es
Fonètica: «Ç««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511.5
Situació: interior

Petit tancat de forma més o menys rectangular, cobert de vegetació espontània i 
situat a Santanyí, a la falda des Puig Gros, sobre la corba dels 200 m, entre sa Coma des 
Sequer i sa Pleta d'en Moll.
 
Corral d'en Perlo, es
Fonètica: «Ç«ÈE
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de forma irregular, amb conradís i pleta, situada a s'Alqueria Blanca, entre 
es  Barrancó  i  sa  Comuna  de  na  Beu.  Possiblement  formava  part  de  sa  Rota  des 
Miquelons.
 
Corral d'en Rita, es
Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca  de conreu,  en forma de  pentàgon irregular,  amb arbres,  situada en es 
Llombards, dins sa Pleta des Corb, en les antigues pertinences de So n'Amer.
 
Corral d'en Xabec, es
Fonètica: «Ç«SÈBE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, d'uns 325 m de llargària i uns 250 m d'amplària, 
situat a Calonge, entre ses Rotes, na Rabassa, sa Pleta d'en Tòfol, ses Rotes d'en Mola, 
etc. Està dividit en una dotzena de tanques, la majoria de les quals són de conreu amb 
arbres, però també n'hi ha que són pletes i algunes de mixtes. El malnom Xabec, propi 
de s'Horta, es pronunciat Xibec en aquest topònim, per causa de la consonant palatal.
 
Corral de Ca na Mossa, es
Fonètica: «Ç«Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny  de  forma  aproximadament  triangular,  situat  dins  el  casc  urbà  de 
Santanyí, entre sa Tanca des Rafal i el carrer de Campos. L'informant, l'any 1985, em 
deia que feia una cinquantena d'anys que s'establí.
 
Corral de s'Aljub, es
Fonètica: «Ç««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
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Longitud: 518
Situació: interior

Clos de forma ovalada, circuït d'una consistent paret seca, situat a Calonge, dins 
Son Perdut,  vora sa Tanca de s'Aljub.  Deu tenir  uns  diàmetres  de 40 m per  25 m, 
aproximadament. Dins hi havia s'Aljub de Son Perdut.
 
Corral de sa Senyora, es
Fonètica: «Ç«««ÈøR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada, deformada, des Clos de sa Senyora, situat a Santanyí, a 
s'Alqueria Roja, entre Can Llasses i Can Sanç.
 
Corral de ses Aglaneres, es
Fonètica: «Ç«««Ä«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tancó, situat a la Costa, vora Can Maimó, entre es Farratger i sa Costa de Can 
Maimó.  Aglanera és  el  nom  que  es  dóna  a  Santanyí  a  l’alzina.  Aquí  n’hi  ha  de 
corpulentes.
 
Corral de ses Figueres de Moro, es
Fonètica: «Ç««ÇÆR«RD«È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca des Molí,  situada a ses Salines,  dins es 
Rafal Genars, entre es Mitjà de s'Aljub i sa Pleta Gran.
 
Corral de ses Patates, es
Fonètica: «Ç«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tanca de conreu sense arbres, de forma irregular, situada dins sa Talaiola, entre 
sa Tanca des Garrovers i sa Pleta des Xots. 
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Dins aquest tancat s'estenien les restes de ses Talaies de Cas Saig, des del lloc 
veí des Cuitor de Son Cosme Ponç. Tal vegada algun edifici  ara desaparegut fou la 
motivació del nom de sa Talaiola.
 
Corral de ses Trugeres, es
Fonètica: «Ç««RÈZR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, situat a ses Salines, dins sa Pleta Petita des Rafal 
Genars. Dins hi ha l'edifici que li dóna nom.
 
Corral de ses Trugeres, es
Fonètica: «Ç««RÈZR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 503
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Tanquetes, lloc saliner situat a sa Vall, entre sa 
Canera i s'Hort Vell.
 
Corral del Rei, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Pati situat a Santanyí, a l'edifici dit sa Casa de la Vila (M. Barceló i Vidal, 1996: 
19),  en  el  qual  probablement  hi  havia  l'ajuntament  abans  de  1705.  Es  tracta  d'una 
institució medieval  destinada a retenir els animals  que causaven danys als sembrats, 
bestiar, etc., fins que el propietari els hagués pagat la sanció corresponent per tal de 
poder recuperar-los.

En  el  poble  des  Llombards  existia  el  malnom  Menacoral,  basat  en  la  mala 
pronúncia de «mena'l a corral» d'un home que no sabia parlar bé i quan algú agafava un 
animal seu que feia tala –ço és: que havia entrat dins una tanca d’altri–  deia: «-idò, mena 
a coral».

1589, 4 de març. «Ara el batle de Santanyí amb quatre homes armats amb llances li han tret [a Cosme 
Prohens] el bestiar de la comuna i portat al corral». RRV (2000: 140).
 
Corral del Rei, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
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Latitud: 4352.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del topònim na Capona, situat dins sa Marina Gran, a la 
part llombardera de les antigues comunes de ses Salines. Sobre l’origen d’aquest nom, 
vegeu l’entrada anterior.
 
Corral del Rei, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Lloc situat dins el casc urbà de Calonge, entre es Molí des Vedells i l'església. 
Ara hi ha una casa en construcció. Abans hi havia una portassa on portaven els animals 
de propietari desconegut i els que havien fet tala.
 
Corral des Bous, es
Fonètica: «Ç«RÈB�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513
Situació: interior

Tancadet santanyiner molt petit, situat a ses Valentines, dins sa Tanca des Pins.
 
Corral des Far, es
Fonètica: «Ç«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Tancat del litoral llombarder que alberga el far des Cap de ses Salines. És de 
forma trapezoïdal. Té unes mesures aproximades de 150 m per 100 m i està delimitat 
per una paret verda d'esquena d'ase, que el clou pertot, excepte pel costat de la mar. 
L’onatge té tendència a destruir-ne els extrems. 
 
Corral des Garrover, es
Fonètica: «Ç«RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior
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Tancó de conreu, de forma triangular, situat  a la Costa,  entre la casa de Son 
Ferreret Vell i la carretera de Felanitx.
 
Corral des Garrover, es
Fonètica: «Ç«RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Tancat  de  s'Alqueria  Blanca,  situat  dalt  sa  Penya Bosca,  entre  es  Cau  d'en 
Marranxa i es Pi. De l'arbre que motivà el nom, només resten uns bordalls espessos vora 
una paret.
 
Corral des Porcs, es
Fonètica: «Ç«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 509
Situació: interior

Tancó de forma trapezoïdal amb alguns arbres, situat a Santanyí, vora les cases 
de Son Danusset.
 
Corral des Ullastres, es
Fonètica: «Ç«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Clos en forma de martell, situat a Santanyí, dins ses Angoixes, entre la partió de 
Felanitx i sa Raconada.

Corral des Xots, es
Fonètica: «Ç«ÈS�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant, no cartografiada i moderna, des Corral Vell,  situat a Santanyí, a Son 
Morlà, entre sa Tanca d'en Pulla i sa Tanca des Mig.
 
Corral des Xots, es
Fonètica: «Ç«ÈS�
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  sa  Pleta  des  Xots,  situada  a  Santanyí,  dins  sa 
Talaiola, entre es Corral de ses Patates i sa Tanca Redona.
 
Corral Gran, es
Fonètica: «ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508
Situació: interior

Pleta llarga i estreta, de forma trapezoïdal, situada en es Llombards, entre les 
cases des Rafal Nou i sa Pleta d'en Llaneres.
 
Corral Gran, es
Fonètica: «ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada en es Llombards, entre 
sa Pleta d'en Llaneres i es Lledons.
 
Corral Llarg, es
Fonètica: «È´R
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Tancó llarg i estret, amb alguns arbres, situat a Cas Perets, entre Can Pubil i Lo 
d'en Capità.
 
Corral Nou, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 507
Situació: interior

Tanca de conreu des  Llombards,  de forma trapezial,  situada en es  Rafal  des 
Porcs, dins ses Figueres de Moro, vora sa Pleta.
 

658



Corral Nou, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Conjunt d'una dotzena de tanques de conreu amb arbres, situat en es Llombards, 
entre ses Tanques d'en Llucia i es Camí des Molí d'en Parra. Moltes són parcel·les de 
forma rectangular.

1887, 24 d'abril, Corral-nou. LAAS. No és clar que el document faci referència a aquest lloc.
 
Corral Vell, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, situada a Santanyí, dins Son Morlà, entre sa Tanca 
d'en Pulla i sa Tanca des Mig. També és coneguda amb els topònims de ses Figueres de 
Moro Velles i es Corral des Xots, que és nom modern.
 
Corral Vell, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 507
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma trapezial, situada en es Llombards, en es Rafal des 
Porcs, dins ses Figueres de Moro, vora es Colomer.
 
Corralàs, el
Fonètica: *««È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d’un terreny no localitzat, possiblement situat a la banda de 
s’Alqueria Blanca. 

1818, Al Corralàs. Apeo de Garay (Santanyí). 

Corralassos, es
Fonètica: ««È
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, d'uns 750 m de llargària, per 
uns 300 m d'amplària màxima, situat en es Llombards, entre Son Ponç i na Borràs. Està 
dividit  en  més  de  25  tanques.  És  nom  d'explicació  desconeguda.  Podria  haver  fet 
referència  a  monuments  prehistòrics,  però  no  se  n'hi  veu  cap  rastre.  Era  de  les 
pertinences de Son Berard.

1791, los Correlassos. PcR.
1794, als corrolasos. PcR.
1794, els Corrolasos. PcR.
1818, Corralasos. Apeo de Garay (Santanyí).
1867, los Correlassos. PcCl. El document precisa que està «en alodio Berart».
 
Corralet de na Cibolla, es
Fonètica: ««Ç«««ÈB´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tancó de  conreu amb arbres,  de  forma trapezial,  situat  a  la  Costa,  entre  na 
Cibolla Gran i sa Pleta d'en Maimó.
 
Corralet dels Ametlers, el
Fonètica: *««Ç««««È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut,  d'un  terreny  conradís  situat  a  Santanyí,  a  un  indret  no 
localitzat, vora l'Aljub de Son Vidal.

1828, el Corralet dels Amerlés de l'Alyub de Son Vidal. PcR. 
 
Corralets, es
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513.5
Situació: interior

Topònim  dispers,  que  designa  cases,  terres  de  conreu  amb  arbres,  i  pletes, 
situades  a  s'Alqueria  Blanca,  entre  es  Pins,  Son  Sanç,  sa  Talaia  des  Càrritx,  na 
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Martinenca, etc. Són terres distribuïdes en dos blocs de forma irregular, el major dels 
quals, situat vora na Martinenca, té uns 425 m per uns 250 m i està dividit en unes 14 
tanques. Desconec quines són les construccions que motivaren tal nom.

CTM, p. 434; MGM, 41-1i.
 
Corralot, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Tancadet de forma rectangular, situat a Santanyí, dins Son Marimon, entre sa 
Tanca des Sestadors i sa Tanca des Garrovers. Ja no existeix. Segurament el sufix -ot fa 
referència a la seva antiguitat, ja que no és possible relacionar-lo, en aquest cas, amb 
una pretèrita presència de restes talaiòtiques.
 
Corralot, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508
Situació: interior

Variant no cartografiada des Corralots, situats en es Llombards, dins Son Cosina.
 
Corralots, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Tancats situats a s'Alqueria Blanca, sobre sa Penya Bosca, entre sa Cova de ses 
Genetes i es Pi. Estan formats per parets molt degradades. A l'interior hi ha roquissars i 
poca terra. La vegetació és d'ullastres, lletreres arbustives (baladre) i figueres de moro 
que donen testimoni d'antics conreus abandonats.
 
Corralots, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508
Situació: interior

Conjunt de quatre tanques de forma trapezoïdal, situat en es Llombards, a Son 
Cosina, entre Can Coix i sa Pleta des Ullastres. S'hi troba un fragment important de la 
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murada d'un poblat talaiòtic, amb un edifici de planta quadrangular, possiblement un 
talaiot. També és anomenat es Corralot.
 
Corrals Nous, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Casa i terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situats a Calonge, entre 
na Llarga i es Comtès. Integren aquest lloc una dotzena de tanques, És possible que 
antigament hagués format part des Comtès.

CTM, p. 434; MGM, 41-4h.

1818, Corrals Nous. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Corriola, na
Fonètica: «È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny conradís  amb arbres,  de forma trapezial,  situat  a Calonge, entre Can 
Miquel Ganxo i sa Talaiasseta. Es troba dividit en dues, o potser més, tanques.
 
Corritxol, es
Fonètica: «ÈS�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del topònim es Torritxol, nom situat a la Costa de Son 
Vidal,  entre  Can Jordi  i  Lo d'en Fred. És  una variant  deformada,  recollida d'un sol 
informant, potser per atracció del mot corritxola 'corretjola'?
 
Corritxoles, les
Fonètica: *«ÈS�«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, de localització desconeguda. Possiblement era de la zona 
de s’Alqueria Blanca. 
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1695, las curritxolas. Era de Joan Rotger. ARM, D-1281.

Cortal, na
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, dins Can 
Marines,  entre es  Pinarons i  es  Garballó.  Té una llargària  màxima  de 670 m i  una 
amplària màxima de 400 m. Està partit en unes deu tanques. És un topònim basat en un 
antic cognom.

1818, ne Cortal. El document també pot referir-se a l’altre lloc homònim de Calonge. Apeo de 
Garay (Santanyí).
 
Cortal, na
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a  Calonge, entre  sa 
Figuereta  i  Son  Perdut.  És  topònim dispers.  Ara designa almenys set  tanques,  però 
antigament devia donar nom a una major extensió. 
 
Cós, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny migpartit entre el conradís i el nucli urbà de Santanyí, situat entre Cal 
Reiet  i  es  Camí  Nou.  És  un  espai  de  forma  irregular,  amb  tendència  a  la  forma 
rectangular,  d'uns  850  m  per  uns  450  m.  Està  dividit  en  innombrables  tanques  i 
parcel·les, algunes de les quals encara són extenses. En general no estan molt poblades 
d'arbres.

El cós era el lloc on es corrien les joies durant les festes. És un nom que es 
repeteix a moltes poblacions de Mallorca. Com a topònim es troba a Moscari, Inca, sa 
Pobla, Muro, Binissalem, Costitx, Sineu, Montuïri, Petra, Campos, Maria, Son Servera, 
Sant Llorenç, Sant Joan, Algaida, Porreres... A Binissalem hi ha es Cós d'en Ferrer, a 
Porreres es Cós de la Mare de Déu, i a Manacor Baix des Cós.

1578, «mre. Lorens fe, metge... unes pesses de terra dites al Cós». Stims, vol. II;  el Cors. RRV (2000: 
133)
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1685, 23 de març, el Cós. RRV (2000: 158).
1725, 30 de maig, El Cós. PcE.
1774, «lloc dit el Cós, dit la hera». PcR.
1818, al Cós. Apeo de Garay (Santanyí).
1837, del Cós. PcT.
1844, el Cós. PcR.
1850, 16 de març, el Cós. PcJA.
1858, 31 de desembre, el Cós. PcCn.
1861, el cós. PcB.
1870, 21 de desembre, el Cós. PcLl.
1878, 28 de maig, el Cós. PcJA.
 
Cosme Nova, na
Fonètica: «Ç�R«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517
Situació: interior

Casa i terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situats a Calonge, 
vora  es  Camí  Llarg de  sa  Conca  i  na  Cosme  Vella,  entre  Can Tanca  i  ses  Quatre 
Quarterades. El terreny està compost per tres tanques i diversos corrals. 
 
Cosme Vella, na
Fonètica: «Ç�R«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa i tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a Calonge, entre 
na Cosme Nova i sa Vinya Vella.

CTM, Ca na Cosma Vell, p. 130; MGM, íd., 41-5g.
 
Cosmena, na
Fonètica: «�RÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  petita,  de  forma  rectangular,  amb  arbres,  situada  en  es 
Llombards, entre sa Tanca des Molí i Can Basqueja. El nucli del topònim és una antiga 
feminització del prenom Cosme.

1818, ne Cosmena. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Cossi de Sor Genoveva, es
Fonètica: «Ç�D«Ç�RZ«È«
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Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Clot de sa Madona Lluca, marmita de la costa de 
Santanyí, situada dins es Caló de ses Agulles. La forma del cocó ha estat comparada, 
amb molt d'encert, a un cossi de rentar bugada.

Costa, la
Fonètica: «È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511
Situació: interior

Extens territori de Santanyí, de límits imprecisos, situat a la falda de sa Talaia 
des Pi i es Puig Gros. És groso modo el peu de muntanya dels darrers turons de la serra 
de llevant. Més o menys és la zona compresa entre les dues elevacions citades, la partió 
de  Felanitx,  Son  Danús,  es  Camp  d'en  Bover  i  la  carretera  que  de  Santanyí  va  a 
s'Alqueria Blanca.  Hi ha qui identifica amb el topònim el nucli  de població de Cas 
Guaret Vell. És possible que el nom faci referència a la inclinació del terreny, en el 
nostre cas bastant discreta. Segons B. Vidal i Tomàs, «la costa era una pequeña porción 
de la possessió Son Vidal que, posiblemente, en la Edad Media se llamó Alqueria Poca, 
que equivale a Alqueria Petita» (BVT, art. La Costa, del CTM, p. 434-435). A efectes 
administratius, és una entitat de població disseminada, si feim excepció del petit nucli 
de la Costa de Son Vidal, també dit Cas Guaret Vell. En el cens oficial s'hi inclouen 
cases disperses fins a Son Marimon. El gentilici és costarrí.

El  topònim es  repeteix  a  Llucmajor,  a  baix  de  Randa,  més  o  menys en  les 
mateixes condicions topogràfiques.  L’AGEMall. anota (full  44) el  mateix topònim a 
Manacor. El 1669 es documenta un lloc idèntic a Lliçà de Munt (Anònim, 1982: 25).

CTM, p. 434; MGM, 43-2a.

1818, le Costa. Apeo de Garay (Santanyí).
1818, la Costa. PcGV.
1850, 10 de maig, Costa dels Vidals. RRV (2000: 202).
1879, 7 de juliol. Els veïns de la Costa presenten una sol·licitud a l'ajuntament per fer un pou, per mor de 
la gran necessitat d'aigua que tenen. «Santanyí», 40, 4-7-1959, p. 1.
1906, 11 de març, Son Vidal de La Costa. LAAS.

Costa, sa
Fonètica: «È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior
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Lloc situat a ses Salines, vora sa Pleta de Morellet, entre es Molí Nou, sa Carroja 
i sa Marina. Hi ha un petit nucli de cases antigues, una de les quals rep també aquest 
nom. Està  situada entre Ca Madò Jaumeta  i  Can Ferrando i  té  portal  rodó.  Té una 
finestra a la façana i un finestró emblanquinat.

CTM, p. 435; MGM, 42-6d.
 
Costa, sa
Fonètica: «È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu de s'Alqueria Blanca, situat a la part del nord de s'Era Vella, 
vora sa Maiola.

Costa, sa
Fonètica: «È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca  conradissa  de  forma  trapezoïdal  amb  arbrat,  situada  a  Santanyí,  vers 
s’Eixorca, vora les cases de Can Sebastià Terrassa.

Costa, sa
Fonètica: «È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de forma irregular amb arbres i un redol de pleta, situada a la Costa, entre 
Can Tanca i es Puig d'en Maimó.
 
Costa, sa
Fonètica: «È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, desnivellat,  situat a s'Alqueria Blanca, dins es 
Serral Vell, vora les cases.
 
Costa Blanca, sa
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Fonètica: «Ç�«ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior

Desnivell de camí, situat a s'Alqueria Blanca, entre sa Rota des Donat i es Pou 
del Rei.
 
Costa d'en Balutxo, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal, situada a Santanyí, entre s'Era de Can Bernadí i sa 
Serra, coberta parcialment de pleta. La resta és un conradís amb arbres. Constitueix part 
de la falda des Turó d'en Balutxo i es troba entre les corbes de nivell dels 115 m i els 
140 m. També en diuen es Coster d'en Balutxo.
 
Costa d'en Cànaves, sa
Fonètica: «Ç�«D«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny rost, de forma irregular, cobert de pinar amb sotabosc de savines, situat 
a Santanyí, vora la ribera de llevant de s'Estany de s'Amarador.
 
Costa d'en Capità, sa
Fonètica: «Ç�«D««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 506
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Costa des Carritxeret, situada a ses Salines, entre 
sa Marina Rosera i na Faró Nova.
 
Costa d'en Cosme Pou, sa
Fonètica: «Ç�«D«NÇ�R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 513.5
Situació: interior
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Topònim santanyiner al·lusiu a un canvi de nivell des Camí de s'Amarador, situat 
en el lloc on aquesta via travessa es Torrent d'n Roig.
 
Costa d'en Felip, sa
Fonètica: «Ç�«D«M«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 501
Situació: interior

Desnivell de camí, situat a ses Salines, dins ses Colònies. Fa nom per un saliner 
anomenat Andreu "Felip", el qual morí vers els anys cinquanta.
 
Costa d'en Llucia, sa
Fonètica: «Ç�«D«´È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre sa Serra des Revell i sa Paret d'en Toni. Està dividit en dues tanques i presenta uns 
deu metres de desnivell.
 
Costa d'en Madoneta, sa
Fonètica: «Ç�«D«DÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca allargada trapezoïdal amb conradís arbrat i algun sector de pleta, situada a 
Santanyí, entre Lo d'en Cama i es Turó d'en Beu, en el vessant de sa Talaia des Pi, amb 
un desnivell que va dels 125 m als 160 m.
 
Costa d'en Mino, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 501
Situació: interior

Desnivell de la carretera de ses Salines a sa Colònia, siutat entre ses Colònies i 
es Pi des Corb, davant es Turó d'en Toni de sa Costa. Bartomeu "Mino" era un saliner 
traspassat  vers  els  anys  trenta,  segons  l'informant.  El  malnom  és  una  probable 
masculinització de Míner, topònim llucmajorer.
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Costa d'en Nofre, sa
Fonètica: «Ç�«D«È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny forestal inclinat, situat a Cala Santanyí, entre s'Hort d'en Ferrando i na 
Rengo. No se sap qui era la persona que hi deixà el prenom.
 
Costa d'en Pau, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506
Situació: interior

Nom de dues tanques de forma triangular, amb arbres, situades a Cas Perets, 
entre sa Costa d'en Portell i na Vallespira.
 
Costa d'en Pere Xina, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÇR«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515.5
Situació: interior

Desnivell de camí de s’Alqueria Blanca, situat entre Can Pere Xina i sa Comuna 
de Son Moro.
 
Costa d'en Portell, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÈ´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal, amb arbres, situada a Cas Perets, entre s'Era des 
Miqueletes i sa Costa d'en Pau.
 
Costa d'en Ribes, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515
Situació: interior
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Terreny de forma irregular, format per un mínim de cinc tanques de conreu amb 
arbres i pletes. Està situat prop de Son Porta, sobre el marge del sud des Torrent de 
s'Amarador. El cognom Ribes no existeix actualment a Santanyí.

1857, 20 de desembre, «la tierra, campo y selva, que fué de Antonio Rosselló Ribas, llamada la costa d’en 
Ribas». PcGe.
1858, 31 de desembre, sa coste d'en Ribas. PcCn.
 
Costa d'en Vent, sa
Fonètica: «Ç�«D«MÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de  forma  irregular,  sense  humanitzar  i  cobert  de  boscatge,  situat  a 
Santanyí, vers s’Amarador, entre na Joia i s'Hort d'en Colovet.
 
Costa d'en Verger, sa
Fonètica: «Ç�«D«M«ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Carrer desnivellat de Santanyí, situat entre sa Porta Murada i sa Creu de Can 
Colovet. Conserva encara un bon nombre de cases antigues de belles façanes, entre les 
quals hi ha la casa natal de Rafel  Verger Suau (1722-1790), bisbe que fou de la ciutat 
de Monterrey, en el Nuevo Reino de León, que és la que en motiva el nom. Sobre aquest 
personatge de la història local, vegeu APF (1990). 

1878, 28 de maig, la calle d'en Verger. PcJA.
1881, 23 de Gener, Calle de Verger. PcnG.
 
Costa d'en Verger, sa
Fonètica: «Ç�«D«M«ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny forestal desnivellat, situat a Santanyí, dins Son Morlà, vora es Torrent 
d'en Verger.
 
Costa d'en Virell, sa
Fonètica: «Ç�«D«MÈR´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7

670



Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny rost,  situat  a Santanyí, entre ses Fonts de n'Alis i  els  conradissos de 
Mondragó.  Virell és possiblement una masculinització de  Virella, variant del cognom 
Vilella.
 
Costa de Can Bonjesús
Fonètica: «Ç�«D«�Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Via de comunicació urbana, situada dins s'Alqueria Blanca, a l'inici del camí que 
va a Portopetro. Pren el nom d'una casa antiga que hi ha a la vora, la casa, potser, de 
més caràcter de tot el nucli.  Mig en broma, els moradors d'aquest indret jussà de la 
població són coneguts amb el gentilici de peravallers (< per avall).
 
Costa de Can Maimó, sa
Fonètica: «Ç�«D«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal amb pocs arbres, situada a la Costa, entre Ca l'Amo 
en Joan Maimó i sa Tanca de s'Aljub. Se'n diu també sa Tanca de s'Era, que és nom 
cronològicament posterior.
 
Costa de na Bandera, sa
Fonètica: «Ç�«D«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny cobert de pleta, situat a s’Alqueria Blanca, entre es Torrent de l'Amo en 
Tomeu Domingo i es Rotó de sa Figuera Roja. Deu el nom a una finca dels voltants dita 
na Bandera.
 
Costa de na Beu, sa
Fonètica: *«Ç�«D««ÈBE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517
Situació: interior
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Nom extingit d’un terreny, abans de titularitat pública, situat a s'Alqueria Blanca, 
vers na Beu, entre es Torrent d'en Barres i es Barrancó.

1893, 2 de juny, Costa de ne Beu. LAAS.
 
Costa de na Bufera, sa
Fonètica: «Ç�«D««BÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515.5
Situació: interior

Desnivell de camí situat a s'Alqueria Blanca, en es Camí de Mondragó, entre es 
Cantó de Cala Llonga i sa Costa d'en Pere Xina. Pren el nom de la finca de na Bufera, 
situada just al costat.
 
Costa de na Faró, sa
Fonètica: «Ç�«D«««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Topònim llombarder que descriu un tram desnivellat  de sa Carretera des Far, 
situat davant na Faró Nova.
 
Costa de na Gallet, sa
Fonètica: «Ç�«D««Æ«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Carrer  de  s'Alqueria  Blanca,  situat  entre  es  Molí  d'en  Cosme  i  es  Clos  des 
Mercader. Es tracta d'un malnom antic que ha restat també a una casa d'aquesta via 
urbana.
 
Costa de na Pelada, sa
Fonètica: «Ç�«D«««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny forestal santanyiner desnivellat, situat a Son Morlà, vora la confluència 
des Torrent des Portell  i  es Torrent d'en Verger. Sembla que na Pelada devia ser el 
topònim major d'aquesta zona, o tal vegada el nom antic de sa Rota de sa Bardissa.
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Costa de s'Àguila, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 504.5
Situació: interior

Terreny llombarder inclinat, situat a sa Vallet, dins n'Escolana, al peu des Turó 
de s'Àguila.
 
Costa de s'Hort, sa
Fonètica: «Ç�«D«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny cobert de vegetació, de forma irregular, situat a Portopetro, a sa Punta, 
entre s'Hort de sa Punta i sa Pleta d'en Perlo.
 
Costa de sa Barrera, sa
Fonètica: «Ç�«D««B«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny santanyiner inclinat,  cobert  de vegetació natural,  situat  a Son Morlà, 
entre es Torrent des Portell i es Torrent des Porcs, prop de la confluència.
 
Costa de sa Cimentera, sa
Fonètica: «Ç�«D«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tram desnivellat des Camí de Cas Concos, situat a s'Alqueria Blanca, entre sa 
Cimentera i es Creuers des Pujol. També en diuen sa Costa des Pujol.
 
Costa de sa Jaia Corema, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÇZ9«ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515
Situació: interior
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Desnivell des Camí de Calonge, situat a s'Alqueria Blanca, entre na Bramona i es 
Rotitxol. És nom d'explicació desconeguda.
 
Costa de sa Punta, sa
Fonètica: «Ç�«D««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 502
Situació: interior

Desnivell  situat  a  ses  Salines,  a  la  carretera  que  va  a  sa  Colònia,  entre  es 
Bartomins i sa Punta.
 
Costa de sa Rota des Pi, sa
Fonètica: «Ç�«D««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Costa de camí situada a s’Alqueria Blanca, vora sa Rota des Pi.  Travessa es 
Torrent de ses Mates Negres.
 
Costa de sa Vinya, sa
Fonètica: «Ç�«D««Èø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Terreny saliner inclinat, situat a sa Vall, entre les cases i sa Tanca des Cards. És 
cobert de vegetació esclarissada amb diverses rotes intercalades.
 
Costa de ses Figueres, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma irregular, mig conradís arbrat i mig pleta, situat a s'Alqueria 
Blanca, dins Son Ramon, entre sa Tanca de s'Era i es Comellar des Forn.
 
Costa de ses Llenties, sa
Fonètica: «Ç�«D««´´«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6

674



Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Desnivell des Camí Estret o es Camí de ses Llenties, situat a s'Alqueria Blanca, 
vora ses Teuleres,  entre Can Frare i  Cas Sutro,  provocat pel pas des Comellar  d'en 
Content.  El  paviment  del  camí  està  fet  amb milers  de  fòssils  semblants  a  llenties, 
provinents  dels  materials  d'una  transgressió  nummulítica  que  aflora  en  les 
immediacions.
 
Costa de Son Joi, sa
Fonètica: «Ç�«D«Ç�ÈZ�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511
Situació: interior

Lleuger  desnivell  des  Camí  de  Felanitx,  situat  molt  prop  del  nucli  urbà  de 
Santanyí. Des que aquesta via va ser eixamplada i anivellada, no fa gaires anys, quasi ha 
desaparegut.
 
Costa de Son Morlà, sa
Fonètica: «Ç�«D«Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Desnivell de la carretera que va de la vila en es Llombards, al seu pas per davant 
les cases de Son Morlà. El terreny va en declivi a cercar el coll de la depressió des Camp 
d'en Torrella. Una de les parets que separen les tanques del camí té, utilitzats com a 
reforços nombrosos blocs grossos de pedra, procedents d'algun dels poblats talaiòtics 
dels voltants.
 
Costa de Son Sanç, sa
Fonètica: «Ç�«D«�È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 513
Situació: interior

Desnivell de sa Carretera de Santanyí, situat vers s’Alqueria Blanca, davant els 
terrenys de Son Sanç, prop de les cases.
 
Costa de Son Vidal, la
Fonètica: «Ç�«D«Ç�MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
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Longitud: 511.5
Situació: interior

Petit nucli de població, format per una dotzena de cases i una esglesieta, situat a 
tres quilòmetres  al  nord de Santanyí, entre la  carretera de s'Alqueria  Blanca i  la  de 
Felanitx. Està situat dins la possessió de Son Vidal, intensament parcel·lada en el segle 
XVIII. També es coneix sota el nom des Guaret Vell, pel fet que a mitjan segle XIX s'hi 
traslladà una família procedent del lloc homònim que hi ha entre Son Cosina i es Camp 
d'en Torrella. Un capellà d'aquesta família va promoure la construcció de l'esglesiola, 
que porta la data de 1881 sobre el portal i que en l'actualitat es troba en desús. El 1924 
s'hi creà una escola que va estar activa fins el 1962.  Vegeu BVT, art.  La Costa, del 
CTM, p. 434-435.
 
Costa des Carritxeret, sa
Fonètica: «Ç�«D««SÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 506
Situació: interior

Desnivell  de la  carretera que va des Llombards a ses Salines,  situat  entre sa 
Marina Rosera i na Faró Nova. Modernament en diuen sa Costa d'en Capità.
 
Costa des Cementeri, sa
Fonètica: «Ç�«D«««ÈER
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512.5
Situació: interior

Desnivell d'un tram del camí que de la vila va a Cala Figuera, camí que, en el 
tram més acostat a la població, és conegut amb el nom des Camí Nou. Parcialment, va 
ser rebaixada en dues ocasions en època preturística. Vegeu sa Bassa Seca.
  
Costa des Ètics, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat vora la platja de Cala Santanyí. Antic terreny 
comunal ocupat, la dècada dels anys cinquanta per un pinar jove, dins el qual hi havia 
l'antiga  escala  d'accés  a  la  platja,  d'una  trentena  d'escalons  excavats  dins  la  penya, 
distribuïts en tres trams. El lloc és ara ocupat per un hotel. 

El topònim, fa uns anys a punt d'extingir-se i avui revitalitzat  com a nom de 
carrer,  prové  del  costum  de  llançar  en  aquest  lloc  la  indumentària  i  els  objectes 
personals de les persones que morien tísiques. A Felanitx, l'any 1768 (P. Xamena, 1972: 
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46), s'ordenà fer «un carro per treure fora de la vila els trastos i robes dels qui moren 
ètics, perquè a tothom sap greu haver-ho de treure en el seu».
 
Costa des Garriguer, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny santanyiner, rost, cobert de vegetació natural, situat a Son Morlà, entre 
ses Rotes de Mar i es Torrent des Pou.
 
Costa des Metge Miquel, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÇZ«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en dues tanques, situat 
a Santanyí, vora es Camí de s'Amarador, entre es Saragall i es Torrent d'en Cosme Pou. 
Era del metge santanyiner Miquel Escalas Palmer, traspassat circa 1925.
 
Costa des Morer, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514.5
Situació: interior

Conradís arbrat i pleta situats a Santanyí, entre na Gat i es Torrent Fondo.
 
Costa des Pujol, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÈZ�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Costa de sa Cimentera, situada s'Alqueria Blanca, 
entre sa Cimentera i es Creuers des Pujol. 

 
Costa des Serral, sa
Fonètica: «Ç�«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
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Latitud: 4358
Longitud: 517
Situació: interior

Desnivell de camí, situat a s'Alqueria Blanca, a la carretera de Portopetro, vora 
les cases des Serral Vell. Vegeu sa Comuna de na Beu.
 
Costa des Torrent, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny forestal,  de forma irregular,  situat  a Calonge, entre es  Torrent  de sa 
Conca i na Galerina.

Coster, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 508
Situació: interior

Tanca  conradissa  trapezoïdal  i  desnivellada,  poblada  d'ametlers  i  garrovers  i 
situada a Santanyí, dins ses Angoixes, vora el camí, entre Lo des Conco en Pep i es 
Sementer des Garrover.

Coster d'en Balutxo, es
Fonètica: «ÇD««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Costa d'en Balutxo, situada a Santanyí, entre s'Era 
de Can Bernadí i sa Serra.
 
Coster des Jaumets, es
Fonètica: «ÇD«Z«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny  cobert  de  vegetació,  situat  a  Calonge,  vora  Cala  Llonga,  entre  es 
Comellar des Jaumets i sa Pleta d'en Tòfol. Està seccionat per una nova carretera de 
Cala d'Or.
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Coster des Molí, es
Fonètica: «ÇD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a Calonge, 
entre es Comellar i es Comellar de na Tibussa. Es diu també es Comellar des Molí. No 
hi ha cap edifici de molturació, sinó que els propietaris s'anomenen des Molí.
 
Coster des Sauló, es
Fonètica: «ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny  de  conreu  amb  pocs  arbres,  de  forma  irregular,  situat  a  s'Alqueria 
Blanca, dins Son Ramon, entre sa Rota d'en Xina i sa Costa de ses Figueres. El DCVB, 
s. v. defineix el sauló com a «pedreny rossenc, blanquinós, molt fluix, que se sol emprar 
per fer voltes de forn».

Costes d’en Selletes, ses

Fonètica: *«Ç�«RD««È´««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d’un terreny de situació desconeguda.

1857, 20 de desembre, «la tierra llamada Costas d’en selletas». PcGe.
 
Costes de Son Senalla, les
Fonètica: *«Ç�«D«Ç�«È´«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'un  terreny de  19  quarterades,  situat  possiblement  a  ses 
Salines, dins es Rafal Genars.

1746?, les costes de Son Senalla. RRV (2000: 166).
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Coto, es
Fonètica: «È�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: interior

Castellanisme que designa un antic vedat de caça del marquès des Palmer, avui 
urbanitzat, situat a sa Colònia, entre es Estanys de sa Sal i la mar. L'interès cinegètic del 
lloc era motivat per l'abundància de conills. Estava tancat per una paret que encara és 
parcialment visible. De vegades s'aplica aquest nom a sa Platja des Marquès, però convé 
reservar-lo per a la finca.

CTM, es Còto; MGM, íd., 42-1g.
 
Cova, la
Fonètica: *«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Alqueria de nom desaparegut, situada a Santanyí, entre es Camp d'en Torrella i 
es Camí des Pou. Possiblement cal identificar-la amb l’actual na Boneta i amb l'alqueria 
la Torre del segle XVII. També s'anomenava Grona (?). 

1308, 13 de setembre. Guillem Rubiol i sa muller Blanca venen a Francesc Bonet la meitat de l'alqueria 
anomenada sa Cova o també Grona (?), que té na Blanca per herència del seu pare Domingo Mercader. 
Confronta amb el camí de Benilassar, el camí que va al pou, camp d'Arnau de Torrella, l'Alqueria Rotja i 
l'alqueria Benilassar. RRV (1973b: 8).
 
Cova, sa
Fonètica: «È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de sa Cova des Porcs, situada a ses Salines, 
dins sa Pleta Gran des Rafal Genars.
 
Cova, sa
Fonètica: «È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357
Longitud: 504.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada del nom de sa Cova Petita, situada a ses Salines, dins 
n'Amera des Rafal Genars i dins es Mitjà de sa Cova.
 
Cova, sa
Fonètica: «È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 499.5
Situació: interior

Cavitat  desapareguda,  situada  dins  el  casc  urbà  de  sa  Colònia,  davant  Can 
Perelló, en el lloc ara ocupat per l'edifici de La Caixa. Oberta dins el marès, era un poc 
més alta que un home i no gaire gran. Segons els informants, era natural, però ja se sap 
que sovint la gent descriu com a naturals les coves artificials prehistòriques. Durant la 
Guerra Civil s'usava com a refugi. També se'n deia sa Cova de Ca l'Amo en Damià. La 
situació cartogràfica és només aproximativa.
 
Cova, sa
Fonètica: «È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma pentagonal irregular, situada a s’Alqueria 
Blanca, entre sa Rota des Pi i es Turó. La motivació del nom és una cova ara situada 
rere la paret de la propietat veïna des Turó, ja que, en rectificar el traçat de la partió, la 
boca restà fora de la finca. És natural, petita i molt baixa, amb un garrover a l’entrada.
 
Cova, sa
Fonètica: «È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, integrat per cinc tanques i una 
casa i situat entre sa Bassa Inquarta, na Ferrereta i ses Casetes d'en Moll. La cova que en 
motivà el nom ara està reblida.
 
1818, la Cove / la Cova. Apeo de Garay (Santanyí).

Cova amb ses Tres Boques, sa
Fonètica: «Ç�««R«RÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral
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Variant  no  cartografiada  de  sa  Cova de  ses  Tres  Boques,  situada  a  la  costa 
llombardera, dins es Bancassos, entre es Fogó i sa Punta des Bancassos.
 
Cova Baixa, sa
Fonètica: «Ç�«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Cavitat marina i pesquera de la costa llombardera, situada prop des Màrmols, 
entre sa Falç des Cap des Sol i na Fonda. La pesquera està situada vora la boca de la 
cova i s'hi va des de na Fonda. L'entrada deu tenir 10 m d'amplària per 2 m d'altària. De 
la gola al fons hi deu haver uns 25 m. Fa una única sala que es desenvolupa en uns 60 m 
a la dreta i a l'esquerra de l'obertura. A la part de l'esquerra, al final, hi ha uns 15 m de 
tenassa amb una rocassa a sobre. L'aigua es profunda i navegable si la barca passa pel 
portal. Els contrabandistes l'utilitzaven per amagar-s'hi amb l'embarcació. També es diu 
sa Cova de sa Llanxa i sa Cova d'en Lepanto. Hi ha pescadors de canya que donen el 
nom de sa Cova Baixa només a la pesquera i reserven el de sa Cova de sa Llanxa per a 
la cavitat.
 
Cova Baixa, sa
Fonètica: «Ç�«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Cavitat de la costa curiablanquera, situada entre Portopetro i sa Barca Trencada i 
entre es Tendre de sa Cova des Foc i sa Cova des Foc. Té unes 15 passes de llargària i 
una altura d'un metre. El trespol és pla, tot i que s'hi formen petits bassals.
 
Cova Blanca, sa
Fonètica: «Ç�«ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Balma de la costa de Santanyí, situada a Cala Figuera, entre sa Punta de sa Cova 
Blanca i sa Cova des Barquers. Té uns 10 m de boca per uns 4 m de profunditat i uns 4 
m d'altura. El nom li ve de la coloració de la penya, constituïda per blanquer. Està a uns 
2 m sobre el nivell de la mar.
 
Cova Blanca, sa
Fonètica: «Ç�«ÈB«
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Pesquera de nit, situada al litoral curiablanquer, prop des Caló des Llamp, entre 
es Tendre de sa Teula i sa Cova de na Silvestre. La penya deu tenir uns 10 m d'altura. En 
motiva el nom un covatxell blanquinós de l'altura d'un home. La baixada a la pesquera 
és vertical i no gaire fàcil. Algun informant desplaça el topònim fins el lloc de sa Cova 
de na Silvestre.

CTM, p. 450; MGM, 43-10c; V. M. Rosselló Verger (1961-1962:  34).
 
Cova Blava, sa
Fonètica: «Ç�«ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada,  moderna,  de  sa  Cova  Foradada,  situada  a  la  costa 
curiablanquera, vora sa Barca Trencada, entre sa Pesquera d'en Lluís i sa Pesquera des 
Forat.
 
Cova Bruna, sa
Fonètica: «Ç�«ÈBR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Extensa pleta d'uns 1400 m de llargària i d'amplària desigual, situada dins Son 
Danús Vell, entre na Timonera i sa Sort. La vegetació està formada per ullastres, mates, 
esparregueres de gat, estepes negres, porrasses i rapes. Enmig de la pleta (ara a una 
vorera per mor d'una segregació) damunt un turó que s'alça prop de 73 m sobre el nivell 
de la mar, hi ha una caseta d'aguait, dels caçadors i no gaire lluny s'hi troba la cova que 
motivà el nom. Està a unes deu passes d'una paret nova, feta amb cantons de marès. És 
més tost una balma baixa i no gaire fonda en la qual s'amaguen els conills. L'adjectiu 
s'aplica possiblement  per la coloració honesta de les roques de l'entrada, que és una 
mena d'esfondrat de forma llunada, d'unes deu passes de llargària. L'espai buit no té més 
de mig metre d'alçada, per la qual cosa només és practicable reptant. A tres passes de 
l'extrem de ponent del cau hi ha un amagatall de contrabandistes, molt petit, encara mig 
cobert per una llosa.

Segons  J.  Bastardas  (1995:  292),  l’adjectiu  bru,  d’origen  germànic,  es 
documenta  per  primera  vegada  el  1059,  aplicat  precisament  a  un  nom de  lloc  «in 
terminis Montisscatani in loco uocicato Petra bruna».

Vegeu el cançoner.
 
Cova d'en Bóta, sa
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Fonètica: «Ç�«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520
Situació: interior

Variant no cartografiada des Covatxol d'en Bóta, situat a la costa de Calonge, a 
sa Punta Grossa, a uns 25 m de la mar, prop de na Planes. Fou reblit quan es construïren 
les cases d'estiueig veïnes.
 
Cova d'en Cabrer, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈBR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Cova natural de s’Alqueria Blanca, situada entre es Turó d'en Roig i es Serral 
d'en Sard.
 
1818, la Cove d’en Cab[re]r / la Cova d’en Cabrer. Apeo de Garay (Santanyí).

Cova d'en Corredor, sa
Fonètica: «Ç�«D«N«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 515.5
Situació: interior

Cavitat natural situada a s'Amarador, entre s'Hort d'en Talaia i es Torrent d'en 
Paulo. És una cova petita, tancada per una paret d'aspecte molt antic. S'hi conserva una 
branca d'un portal amb pollegueres per a una porta. A l'interior es veu un finestró tot 
recobert d'una capa estalactítica.

Conten que temps enrere hi vivia un home que rebé visita dels moros, els quals 
volien segrestar-lo per vendre'l  com a esclau. Ell  tenia la llet  al  foc i  els digué que 
esperassin un poc i en podrien beure. Quan prengué el bull, començà a llançar-los llet a 
la cara i arrencà a córrer.
 
Cova d'en Felip, sa
Fonètica: «Ç�«D«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 505
Situació: interior

Cova  artificial  moderna,  feta  dins  una  pedrera  de  marès,  situada  en  es 
Llombards, a sa Vallet, dins es Caragol, vora ses Barreres des Metge. A l'entrada hi ha 
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una paret seca que deixa una obertura per portal. Al costat es veuen les runes d'un forn. 
El malnom Felip és propi des Llombards.
 
Cova d'en Felip, sa
Fonètica: «Ç�«D«M«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Cova natural, no gaire gran, situada a ses Salines, dins na Faró Nova.
 
Cova d'en Frare, sa
Fonètica: «Ç�«D«MÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Cavitat  d'extracció  de  grava,  situada  a  s'Alqueria  Blanca,  a  ses  Coves  de  sa 
Grava.
 
Cova d'en Garrot, sa
Fonètica: «Ç�«D«ï«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512
Situació: interior

Cova natural no gaire gran situada al peu d'un dels penya-segats occidentals de 
sa Coma Fonda. No tenc la certesa absoluta que sigui dins el terme de Santanyí, ja que 
en aquest indret la frontera és un tant imprecisa. En qualsevol cas hi és ben prop. També 
se'n diu sa Cova de ses Genetes.
 
Cova d'en Gelat, sa
Fonètica: «Ç�«D«Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 516.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Cova de ses Genetes, situada a Calonge, dins es 
Torrent de sa Conca i dins es Mitjà de sa Cova.
 
Cova d'en Lepanto, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
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Latitud: 4348.5
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Variant  moderna, no cartografiada,  de sa  Cova Baixa,  situada a  la  costa  des 
Llombards, prop des Màrmols, entre sa Falç des Cap des Sol i na Fonda. Es diu així pel 
fet que un tal Jeroni Barceló, àlies "Rave", hi va estar amagat devers una setmana amb 
la seva barca Lepanto, allà pels anys 60, segons els informants. Havia carregat tabac de 
contraban en es Bauç i el va sorprendre un temporal. Va amarrar la barca amb estaques 
de ferro a les parets de la cavitat.
 
Cova d'en Lepanto, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: litoral

Cavitat natural d'unes 8 passes de llargària, per 5 passes d'amplària a la boca. El 
sòtil, ben pla, aprofita un estrat de la penya. Té una altura aproximada de 2'30 m. El 
mateix personatge de l’entrada anterior en féu barraca i la tancà amb unes portes que 
foren arrencades per un temporal marí.
 
Cova d'en Manento, sa
Fonètica: «Ç�«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Escar i barraca de barca, amb vivenda a dalt, situats a la costa de Santanyí, a 
Cala Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre sa Punta des Mig i ses Banyeretes. És una 
cova natural, engrandida artificialment,  que serveix de barraca, la qual té a dalt  una 
vivenda moderna de  tres  pisos,  molt  estreta.  Era  d'un  fuster  anomenat  mestre  Joan 
Manento.  De  vegades  se  li  dóna  el  nom de  s'Escar  d'en  Manento.  Els  estiuejants, 
referint-se al conjunt de la construcció, en diuen la Casita, amb un topònim espuri que 
no té entrada en aquesta obra. El malnom està format, per masculinització, a partir de la 
feminització del cognom Manent.
 
Cova d'en Meravell, sa
Fonètica: «Ç�«D««R«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 507.5
Situació: interior

Cova natural de Santanyí, situada a Son Danusset, dins sa Pleta Gran. S'obre 
entre uns ullastres i sembla un espai abisat. Ara és mig reblida per a cau de conills. A 
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dins, hi ha un espai d'uns 10 m de llargària, o potser més. Només s'hi pot estar assegut a 
la gotzó a causa de la poca altura.

Meravell, pronunciat amb [e] tancada final, és malnom felanitxer i concarrí.
 
Cova d'en Moliner, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506
Situació: interior

Cova situada dins una tanca de forma rectangular, a Cas Perets, entre es Tancat 
Vell i Lo des Piquers. Dues terceres parts de la finca són ocupades per un conradís amb 
arbres; la resta és pleta. La cavitat és una cova artificial pretalaiòtica de planta allargada 
i corredor.

El malnom Moliner ja es troba documentat a ses Salines el 13 d'octubre de 1744, 
quan Antoni Garcias àlies Moliner era conductor des Rafal Genars. RRV (2000: 165).
 
Cova d'en Palles, sa
Fonètica: «Ç�«D«È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514
Situació: interior

Cova natural santanyinera, situada dins una tanca de na Simona, vora la paret 
limítrofe des Torrent d'en Bassa. Dóna nom a la tanca en la qual es troba. Fou reblida 
vers els anys trenta. També es coneix sota la denominació de sa Cova de n'Escolana.
 
Cova d'en Pere Ignasi, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Cavitat  natural,  potser  engrandida artificialment,  situada a  s'Alqueria  Blanca, 
vers na Martina, entre es Torrent des Jai i es Torrent des Ponços. Està oberta dins una 
mena de sauló, a la part baixa del torrent. S'hi accedeix per un corredor de poc més de 3 
m de llargària. Està tancada per un mur de pedres i fang. A través d'un portal de 0'50 m 
d'amplària, s'entra dins una cambra, oberta transversalment, amb 4 m de llargària i 2'30 
m de llargària. D'altura, té 1'40 m.

Cal  tenir present  que la grafia  Ignasi,  normativa,  i  no  Ignaci,  s'allunya de la 
pronúncia mallorquina, fidel al reflex de la forma etimològica IGNATIUS.
 
Cova d'en Pere Mir, sa
Fonètica: «Ç�«D«Ç«È
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Cavitat, possiblement natural, actualment reblida, situada dins ses Mires, prop de 
la partió toponímica de s'Eriçó. Hom diu que tenia una sala única, d'uns 2'50 m d'altura. 
Servia de sestador per a quinze o vint ovelles.
 
Cova d'en Reina, sa
Fonètica: «Ç�«D«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 502
Situació: interior

Cova artificial talaiòtica, situada a ses Salines, a sa Vall, dins ses Roquetes, vora 
sa Rota d'en Reina. Està oberta dins una duna fòssil i té dues columnes. 
 
Cova d'en Salvador Vellana, sa
Fonètica: «Ç�«D«««ÇD«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 516
Situació: interior

Cova natural retocada, situada a s'Alqueria Blanca, entre na Cama i sa Barraca de 
na Clavet. És més tost una balma situada a la part baixa del torrent, al peu d'un penyalet. 
Està tancada de paret i s'hi accedeix per un portal situat a l'esquerra. Té restes d'una 
enclava per ser tancada amb porta. L'amplària és de 6 m, per uns 3'80 m de longitud i 
una altura actual d'1'50 m. El sòl és ple de fems d'ovella, ja que s'empra com a sestador. 
A la paret es veuen restes de dos armariets. Hom diu que s'hi trobaren llàgrimes de 
collar de pasta vítria.
 
Cova d'en Tenre, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: interior

Cova situada a Portopetro, vora es Caló des Homes Morts, entre la Real i sa 
Punta Mitjana. La situació sobre el mapa és aproximada, pel fet de ser poc coneguda i 
de difícil localització, ja que la vegetació de l'indret és espessa. No se sap si és natural o 
artificial i fins i tot no es pot descartar la possibilitat que estigui reblida. Se sap que la 
boca tenia les mesures d'un erer i s'obria a una petita davallada del terreny. Hi llançaven 
animals morts.
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Cova d'en Tolet, sa
Fonètica: «Ç�«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Antic  lloc  semisubterrani  d'extracció de grava,  avui  reblit,  situat  a s'Alqueria 
Blanca a ses Coves de sa Grava. Era d'un home conegut amb el nom de Vicenç Tolet. 
També se'n diu sa Cova d'en Vicenç. Per al malnom, vegeu Lo d'en Tolet.
 
Cova d'en Ventura, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Cavitat  de  la  costa  santanyinera, situada a  la  badiola  de  Mondragó,  entre  es 
Bufadors i sa Punta des Blanquer. Té uns 5 m de llargària i altres tants d'altària. El 
paladar  és  ben pla.  Hi  entra  la  mar.  El  prenom Bonaventura no  ha estat  mai  gaire 
freqüent a la comarca.
 
Cova d'en Vermell, sa
Fonètica: «Ç�«D««RÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 506.5
Situació: interior

Cova de ses Salines, situada a na Faró Nova, dins sa Rota de sa Cova. És una 
cavitat natural, o potser mixta, no gaire gran i amb l'entrada coberta per una barraca. 
Serveix de sestador.
 
Cova d'en Vicenç, sa
Fonètica: «Ç�«D«MÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Cova d'en Tolet, situada a s'Alqueria Blanca a ses 
Coves de sa Grava. 
 
Cova d'en Vila, sa
Fonètica: «Ç�«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1

689



Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Cavitat situada a la costa de Santanyí, a Cala Figuera, dins es Caló d'en Busques, 
prop de s'Escar de Can Pere Pau. Ara està adaptada a vivenda.
 
Cova d'en Xelià, sa
Fonètica: «Ç�«D«S«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 505.5
Situació: interior

Cova mig natural, mig artificial, situada a ses Salines, a sa Vall, dins es Verger, 
vora es Pinaret d'en Morlà. S'obre a un petit desnivell del terreny, amb una entrada de 
2'60 m amplària, per 1'95 m d'altària. L'eix longitudinal de la cambra té 4'00 m i l'eix 
transversal  6'00 m. Té una columna central  per  reforçar  la  cobertura.  L'altura de la 
cambra és d'uns 3'00 m, però està sense excavar. També rep els noms de sa Cova des 
Verger i sa Cova des Porcs.

A uns 200 m al nord-oest hi ha una petita cova natural, o més tost un cau. A uns 
50 m al nord-est hi ha restes talaiòtiques.

Xelià és  una  forma  falatalitzada  de  Celià,  cognom  avui  inexistent  a  l'àrea 
d'estudi, documentat, però, a Santanyí en el segle XIII: el 22 d'abril de 1293 hi trobam 
un Jaume Celià, el mateix que l'1 d'octubre del mateix any apareix com a Jaume Cilià 
(APF, 1974: 36).
 
Cova de Baix, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÈBS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Balma de la costa de Santanyí, situada, entre es Cap des Moro i ses Pedreres. 
Està oberta dins terreny blanquer. La mar no hi entra i és accessible des de terra. S'hi 
encauen els conills.
 
Cova de Ca l'Amo en Damià, sa
Fonètica: «Ç�«D«Ç«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 499.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Cova, cavitat salinera desapareguda, situada dins 
el casc urbà de sa Colònia.
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Cova de Ca s'Ermità, sa
Fonètica: «Ç�«D«Ç«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515.5
Situació: interior

Cova natural, situada a s'Alqueria Blanca, vora es Camí de Calonge, dins els 
terrenys dits  Ca s'Ermità.  L'entrada es trobava dins una mena de coll  de cisterna de 
marès, coberta i amb una barrera. Modernament li han fet una capella de pedra obrada. 
Es degué descobrir  fent algun clot d'ametler, quan, picant,  foradaren la part  alta del 
paladar,  que  és  relativament  pla.  Fa  només  una  sala  gran,  de  planta  més  o  menys 
circular, amb els materials que es desprenen de la volta depositats bàsicament per tota 
l'àrea central. Només pels costats és una mica penetrable en profunditat. En no disposar 
d'entrada natural, és lògic que la cova no contengui cap tipus de jaciment arqueològic. 
Ha estat emprada per abocar-hi la pedra que surt en llaurar la tanca. Conté formacions 
estalagmítiques poc freqüents en les altres coves de la contrada, motiu pel qual ha estat 
molt saquejada.
 
Cova de Cala Figuereta, sa
Fonètica: «Ç�«D«Ç«ÆÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Cavitat marina de la costa llombardera, situada entre sa Punta de Cala Figuereta i 
es Dolç. Deu tenir uns 5 m d'altura. El paladar és ben pla. No s'hi pot entrar a peu, ja que 
la mar hi entra pertot. L'habiten molts de coloms. 
 
Cova de l'Amo en Domingo Neo, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÇÇÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Cova natural molt petita, situada a Santanyí, a ses Mires, no gaire lluny de sa 
Barraca d'en Vidal. Segons J. Miralles i Monserrat (1996: 27), el malnom Neo és una 
forma  abreujada  de  neocatòlic,  que  en  la  segona  meitat  del  segle  XIX  s’usava 
despectivament  per designar els catòlics qui  acceptaren el  dogma de la infal·libilitat 
pontifícia.
 
Cova de l'Infern, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
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Longitud: 512
Situació: litoral

Cavitat  de la  costa  llombardera,  situada entre Cala Llombards i  es Caló d'en 
Ferrà i entre sa Punta de s'Albardà i sa Cova des Secret. És una caverna gran, totalment 
navegable, que entra uns 25 m dins la penya. El paladar, situat a uns 15 m d'altura, 
coincideix amb l'altura en què es troba el cingle del penyalar. L'amplària és d'uns 15 m a 
la  boca.  Hi  crien  coloms.  És  freqüent  l'associació  popular  de  les  coves  a  paratges 
ultraterrenals. Els santanyiners li donen el nom de sa Cova del Dimoni.
 
Cova de la Mata, la
Fonètica: *[«Ç�«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Variant del topònim desaparegut, i no localitzat, de les Coves de la Mata. 

1818, la Cova de la Mata. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Cova de Llevant, sa
Fonètica: «Ç�«D«´«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Cova  de  ses  Llisses,  situada  a  la  costa 
llombardera,  entre  es  Bauç  i  Cala  Figuereta,  dins  es  Bancassos,  entre  es  Dolç  des 
Bancassos i es Fogó.
 
Cova de Magaluf, la
Fonètica: *«Ç�«D««Æ«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352
Longitud: 505
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, d'una de ses Coves des Vergeret, situades a sa Vall, dins 
s'Aprés de ses Cabres. És identificable a partir de la situació de l'única de les fites de sa 
Comuna de ses Salines, o sa Marina. Possiblement es tracta d'un nom hebreu, encara 
que també podria ser àrab. Vegeu ses Coves des Vergeret i sa Marina Gran.

1807, la cueva de Magaluf. J. Lladó y Ferragut (1959: 26 i 29).
 
Cova de n'Ebrí, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈBR
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512.5
Situació: interior

Cova artificial talaiòtica d'enterrament, oberta en el front d'un penya-segat des 
Torrent d'en Bragues o es Torrent de n'Ebrí, sobre un petit relleix o cingle de la paret 
vertical. És de planta aproximadament absidal, d'uns 8'50 m d'eix logitudinal per uns 7 
m d'eix transversal i té una columna de secció quadrangular situada a 1 m de l'absis. 
L'altura del sòtil, ben pla, es troba a 3'35 m. Les úniques obertures cap a l'exterior són el 
portal d'accés, d' 1'75 m d'altura, per 1'25 m d'amplària, i un finestró situat a l'esquerra 
del portal que té uns 0'40 m. Està ornamentat amb un rebaix molt erosionat. Per a més 
informació, vegeu A. López Pons i G. Pons Homar (1997: 65-69).

Un dels informants contava que hi vivia un matrimoni, cosa que corrobora en 
certa  manera la  documentació i  el  cançoner,  que  diu  que hi  va  viure una  teixidora 
forastera.

Vegeu el cançoner.
 
Cova de n'Escolana, sa
Fonètica: «Ç�«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514
Situació: interior

Variant  no cartografiada  de  sa  Cova d'en  Palles,  situada a  Santanyí, dins  na 
Simona, vora es Torrent d'en Bassa.
 
Cova de na Burgues, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈBRÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Cavitat llombardera, actualment desapareguda, situada a sa Vallet, dins el lloc de 
na Burgues, sobre un turonet. Probablement era una cova artificial prehistòrica. Sembla 
que fou reblida vers els anys cinquanta. La localització cartogràfica és aproximada.
 
Cova de na Pastora, sa
Fonètica: «Ç�«D«««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 505
Situació: interior

Avenc natural situat a ses Salines, dins el sementer de na Pastora. Es troba dins 
un morlà, ço és: dins un redol de mates grosses, gairebé impenetrables. La boca té uns 
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2'30 m de diàmetre i, pel fet de ser reblit, la profunditat no supera 1'60 m a la gola. La 
roca fa una mica de barbacana que no té més de tres metres. Encara engoleix l'aigua, en 
ocasió de grans pluges.
 
Cova de na Silvestre, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Concavitat alta del litoral curiablanquer, entre sa Cova Blanca i es Banc Negre. 
És més tost una balma marina, situada dins una raconada d'aigües profundes, la qual 
ocupa la meitat, o potser més, de l'altura total del  penya-segat. També en diuen sa Cova 
des Racó.
 
Cova de s'Aigua, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÈÄ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 500.5
Situació: interior

Cavitat salinera, situada a sa Vall, entre es Port i es Delfí i entre s'Esfondrat i 
s'Esfondrat des Dolç. És una dolina en la seva fase inicial, un esfondrament de forma 
circular, d'uns 40 m de diàmetre i uns 4 m de màxima profunditat. L'arena, transportada 
pel  vent,  l'ha  envaïda en  gran part.  Sota  les  parets  verticals,  es  despleguen algunes 
balmes, la més grossa de les quals té uns 12 m de llargària i uns tres d'amplària. Ara s'hi 
aboca l'aigua de la depuradora de sa Colònia, però, abans de la seva construcció, al fons 
ja n’hi solia haver si el nivell de la mar era alt, tot i que es troba a 400 m de la costa. El 
nom d'aquest abisament se sol intercanviar amb facilitat amb el de s'Esfondrat, que es 
troba a 200 m de distància. A més de l'accident càrstic, el topònim designa una petita 
zona compresa entre es Port i es Delfí.
 
Cova de s'Alga, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Balma del litoral de s'Alqueria Blanca, situada a Portopetro, entre sa Platja i sa 
Barraca d'en Marranxa. Està sota un penya-segat de 5 o 6 m d'altura. Antigament la mar 
hi treia alga.
 
Cova de s'Almànguera, sa
Fonètica: «Ç�«D««Èï«R«
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Cavitat  de  la  costa  de  Santanyí,  situada  dins  es  Caló  des  Sivinar,  entre  sa 
Pesquera de ses Llisses i na Freda. És una cova petita, baixa, que té una terra rogisca 
entre els estrats de la roca. Sobre el penya-segat hi ha una casa. La variant almànguera 
(<àr. magra) es documenta en Eiximenis el 1385 (J. Coromines, DECat. s. v. mangra).
 
Cova de s'Egua, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 507
Situació: interior

Cova artificial talaiòtica de planta allargada amb pati  i corredor, situada dins sa 
Marina Gran de Son Danús Nou. Té una cambreta al final de la cambra principal. Com a 
característica única a l'illa, cal destacar un banc de planta rectangular, isolat enmig de 
l'estància  funerària.  En  el  sòtil,  de  volta  de  mig  canó  s'obri  una  perforació  que  la 
comunica amb l'exterior. Fa més d'un quart de segle que l'antic pagès de la finca contava 
que per aquesta obertura, feta per acondicionar la cova com a amagatall de contraban, hi 
havia caigut una egua, fet que fou la causa per la qual eixamplaren el primitiu portalet 
d'accés. Fa anys que la cova s'utilitzava per llançar-hi el bestiar que es moria a la finca.
 
Cova de s'Era de sa Roca, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÇR«D««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511.5
Situació: litoral

Cavitat de la costa llombardera, situada entre es Caló d'en Ferrà i es Caló de 
n'Adrover i entre s'Era de sa Roca i es Fort des Tendre. És una cova marina totalment 
navegable, d'uns 20 m de llargària. L'altària, a la boca, és d'uns 7 m i al fons d'uns 4 m. 
S'estreny a mesura que ens acostam al final. A l'esquerra fa tres bancs, situats a diferents 
nivells. Per sobre, corre un cingle, al final del qual hi un antic amagatall de contraban, 
de forma troncopiramidal. Té una boca de 0'80 m per 0'60 m. La planta té 2'30 m per 
2'00 m. A la part inferior té una petita obertura cap a l'exterior.
 
Cova de s'Ermita, sa
Fonètica: «Ç�«D««RÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 503.5
Situació: interior
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Cova artificial prehistòrica de ses Salines, situada a sa Vall, vora la ribera del 
nord  de  s'Estany  de  ses  Gambes.  L'atribució  per  part  del  poble  de  les  coves 
prehistòriques artificials, i fins i tot naturals, a antics eremitoris estava antigament molt 
estesa. És nom de llombarders i santanyiners; els saliners li donen el nom de sa Cova de 
s'Estany.
 
Cova de s'Ermità, sa
Fonètica: «Ç�«D««RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Cova des Teixidor, situada prop des Pontàs. Sobre 
la vinculació de coves a la vida eremítica, vegeu l’entrada anterior. Cf. ses Coves de 
s'Ermita, variant del nom de les famoses Coves d'Artà.
 
Cova de s'Escaleta des Moro, sa
Fonètica: «Ç�«D«««Ç««D«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Discreta balma marina de la costa llombardera, situada prop de Cala Figuereta, 
dins s'Escaleta des Moro, entre es Rossillers i sa Pesquera de ses Oblades. 
 
Cova de s'Estany, sa
Fonètica: «Ç�«D««Èø
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Cova de s'Ermita, situada a sa Vall, entre es Turó 
de sa Cova i la ribera del nord de s'Estany de ses Gambes.
 
Cova de s'Òliba, sa
Fonètica: «Ç�«D«È�B«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Cavitat de la costa de Santanyí, situada a Cala Figuera, entre es Cagador de sa 
Geneta i sa Covassa. Es tracta d'una mena d'abric rocós, alt, constituït per uns estrats 
terciaris,  un col·lapse  que  forma una balma d'uns  10 m d'amplària  per  uns  6 m de 
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llargària  i  uns  6  m  d'altura.  S'hi  veuen  excrements  de  colom.  Hi  creix  Adiantum 
capillus-veneris.
 
Cova de s'Ullal, sa
Fonètica: «Ç�«D«È9
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Cavitat de la costa curiablanquera, situada dins es Caló des Borgit, entre s'Ullal i 
ses Puntetes. La mar la destruí vers els anys cinquanta. S'alçava devers 1'5 m sobre el 
nivell de la mar. Ara penetra tan solament uns 5 o 6 m. Davant la boca, a la part de 
s'Ullal, afloren algunes pedres dels enderocs. És pesquera de sards.
 
Cova de sa Barca Trencada, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÇBR«R«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517
Situació: litoral

Cavitat de la costa de s'Alqueria Blanca, situada a sa Barca Trencada, entre es 
Caló des Macs i sa Pesquera des Tords Magres. És una cova marina, de boca allargada i 
baixa, d'uns 20 m de longitud. No surt més de dos o tres metres sobre l'aigua i només és 
accessible per mar.
 
Cova de sa Comuna, sa
Fonètica: «Ç�«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Cova des Caló de n'Adrover, situada a la costa des 
Llombards, entre sa Seca des Caló de n'Adrover i es Blanquer de sa Comuna.
 
Cova de sa Creta, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347
Longitud: 506.5
Situació: litoral

Cavitat de la costa llombardera, situada entre es Màrmols i es Cap de ses Salines 
i entre sa Punta de sa Creta i sa Columna. No és gaire gran i al fons hi ha un estrat de la 
penya que fa com una mena de balconada.
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Cova de sa Figuera, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant moderna, no cartografiada, de sa Cova de sa Pleta des Cards, de Son 
Danús Vell. És nom usat pels caçadors.
 
Cova de sa Grava, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 515
Situació: interior

Lloc curiablanquer d'extracció de grava, situat en es Pujol, dins es Sementer de 
sa Bassa.
 
Cova de sa Jaia Corema, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÇZ9«ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515
Situació: interior

Cavitat  situada a s'Alqueria Blanca, vora es Camí de Calonge, entre Lo d'en 
Danús i es Rotitxol. Era una cova petita, oberta dins el sauló. Actualment està reblida. 
És nom d'explicació desconeguda.
 
Cova de sa Llanxa, sa
Fonètica: «Ç�«D««È´ES«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Cova Baixa, situada a la costa des Llombards, 
prop des Màrmols, entre sa Falç des Cap des Sol i na Fonda. No se sap la raó de tal 
nom. La palatal de llanxa fa inflexionar la vocal tònica (cf. planxa > plenxa, a Andratx).
 
Cova de sa Madona, sa
Fonètica: «Ç�«D«««ÈD�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
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Longitud: 514
Situació: interior

Cavitat  natural  que dóna  nom a un terreny de conreu  amb arbres,  de forma 
irregular, d'uns 375 m de llargària per uns 250 m d'amplària màxima, situat a s'Alqueria 
Blanca, entre es Pins, es Blanquer, na Moreions, etc. Està dividit en cinc tanques. La 
cova és una dolina d'esfondrament en la seva fase inicial, situada en terreny pla, que té 
una boca d'unes dotze passes de diàmetre, la qual es va eixamplant a mesura que guanya 
profunditat. Està en gran part reblida de pedres que treuen del sementer. Darrerament 
s'hi han tirat més materials i ara només es pot penetrar fins a uns set metres de fondària. 
En el centre es veuen encara les runes acaramullades que s'hi depositaren en esfondrar-
se el paladar. 

A finals del segle passat s'hi trobà un ric jaciment arqueològic del talaiòtic final. 
Corre la llegenda que l'habitava una dona i també que quan la visitaven i es feien molt 
endins hi sortia por. Es diu que hi entraren dos homes per tal de trobar doblers. Feien 
cantar un gall negre i  si  cantava entenien que els diners estaven a una banda; si  no 
cantava,  eren  a  l'altre  costat  de  la  cova.  Els  va  sortir  el  dimoni  gros  amb rabasses 
enceses i una caldera i del retgiró que se'n dugueren perderen els cabells.  També es 
conta d'un que hi va anar a picar i li sortí un calàpet molt gros. L'esglai que li ocasionà 
també li feu perdre els cabells. No deu ser altra cosa sinó una variant de la contarella 
primera.

És  interessant  reproduir  una  carta  que  el  2  d’agost  de  1897  va  enviar  Mn. 
Guillem Vadell a l'antiquari Jaume Planas. La transcric quasi tal com fou publicada per 
J. Mascaró Pasarius i el qui subscriu (1969: 90-91), ja que desconec l'original: 

«Muy señor mío y estimadísimo amigo: Supongo que ya tendrá noticia de que se va 
limpiando una cueva en la Alquería Blanca llamada "dels diners, o cova on hi surt  por  o el 
dimoni en forma d'un gran calàpot". Yo he ido a verla y voy a darle algún conocimiento de ella. 
Le escribiré en mallorquín a fin de entenderlo mejor.

Aquesta cova es diu sa cova des diners i del dimoni, perquè fa uns 40 anys que alguns hi 
anaren a cercar diners i es diu que lis sortí un calàpot molt gros i es convertí en un senyor i els  
"azotà" i que tots moriren des retgiró. Açò sent que ho conten, però jo no ho crec i me'n ric de tot 
açò.

Ara, alguns homos, per el que els han dit els endevinadors que els hi han fetes ses cartes, 
s'han proposat  escurar-la a fi de trobar els grans diners que hi ha en ella.  És una cova molt 
semblant a la que V. anà a veure en la Punta del port de Felanitx. Diners, fins al present, no n'hi 
han trobat cap que jo sàpiga. El que han trobat és una espècie de campanilla, dos perns i algunes 
cobertoretes  d'aram i  una gran multitud d'ossos  de criatures racionals  i  irracionals,  els  quals 
indiquen que era una fossa.

Jo me'n ric de tot quan diuen i els digué: aquí ni encontrareu diners ni el dimoni, sinó 
que vos cansareu de treure tests i girar pedres. No els agradà es meu parlar, però el temps ho dirà.

Si V. ve en el present any, anirem a veure-la i veurà el que és dita cova.
No li dic res més. Memòries a Don Pedro i a V. i dispongui de son servidor i amic» .

CTM, p. 452; MGM, 41-1i.

1897, 2 d'agost, sa cova des diners. Carta de Mn Vadell a l'antiquari Planas.
1897, 2 d'agost, sa cova del dimoni. Carta de Mn Vadell a l'antiquari Planas.

Cova de sa Marina, sa
Fonètica: «Ç�«D«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
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Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Cavitat  natural  desapareguda,  situada  a  Calonge,  dins  sa  Marina.  En  el  seu 
emplaçament es va edificar una casa.

Cova de sa Marina d'en Cama, sa
Fonètica: «Ç�«D«««ÇR«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510
Situació: interior

Balma natural, no gaire gran, situada a s'Almunia, dins sa Marina d'en Cama, a 
un dels marges des Torrent des Comellars.

Cova de sa Merda, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈERD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  i  minoritària  des  Merder,  pesquera  del  litoral 
curiablanquer,  situada vora  es  Caló  des  Llamp,  entre  es  Cocó des  Ca i  es  Frontet. 
Segurament sorgeix per deformació de la variant de sa Cova des Merder, ja que no és un 
lloc on hi pugui haver hagut mai abocaments d'aigües fecals ni sol fer les funcions de 
lloc comú.
 
Cova de sa Mesa, sa
Fonètica: «Ç�«D««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 510
Situació: litoral

Cavitat  de la  costa  llombardera,  situada a s'Almunia,  entre es  Turmassot  des 
Faralló i sa Pesquera de Mestre Tomeu Torres. Té uns 6 m d'altària i s'obre sota una 
desembocadura lateral des Torrent de sa Mesa. No és gaire profunda. Més tost és una 
balma gran plena de pedrasses, en la qual la mar llança fustam i calabrots. Pren el nom 
del territori adjacent.

CTM, p. 461; MGM, 43-1h.
 
Cova de sa Miloca, sa
Fonètica: «Ç�«D««È�«
Terme: Santanyí
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Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Cavitat de la costa santanyinera, situada prop de Cala Figuera, entre sa Pesquera 
Alta i es Pi Socarrat. És una balma no gens profunda, oberta en un penya-segat d'uns 35 
m. Hi conflueixen els estrats costaners fent una baixada, que potser, vista des de la mar, 
recorda la silueta de la moixeta voltonera (Neophron percnopterus) en vol, au que a 
Menorca rep el nom de miloca. A Santanyí el nom de l'ocell ha passat a designar l'estel, 
jugueta que fan volar els nins conduïda per un fil (vegeu es Forat de sa Miloca). Dins els 
estrats de la cova sempre hi ha xorriat aigua, però adesiara el cabal és més gros, per 
causa d'una piscina que es va construir sobre el penya-segat. 

CTM, p. 461; MGM, 43-5f.
 
Cova de sa Mitja Lluna, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÇZ«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: litoral

Cavitat  de la  costa  de s'Alqueria  Blanca,  situada entre Portopetro  i  sa  Barca 
Trencada i entre es Cocó Pedrescós i sa Mitja Lluna. És una cova marina d'uns 8 m 
d'altura, per uns 20 m d'amplària i altres tants de llargària, navegable fins a la meitat 
amb un llaüt. El paladar, brescat, és ben pla. Des de terra, hom pot accedir a l'interior 
per les dues bandes, caminant sobre un cingle.

CTM, p. 462; MGM, 43-9c.
 
Cova de sa Molinera, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior

Cavitat curiablanquera, situada en es Pujol, dins es Tancat de sa Pleta. És més bé 
una balma petitona,  dins  materials  gravosos,  quasi  del tot  esfondrada. Diuen que hi 
dormia l'home de la molinera de la possessió, les temporades que tallava llenya pels 
voltants.
 
Cova de sa Plana, sa
Fonètica: «Ç�«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 507.5
Situació: litoral
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Balma de la costa llombardera, situada entre es Màrmols i es Cap de ses Salines, 
a sa Plana, entre sa Punta de sa Plana i la desembocadura des Torrent des Bous. La 
penya, molt estratificada, té uns 15 m d'altura.

CTM, p. 462; MGM, 43-10c.
 
Cova de sa Pleta des Cards, sa
Fonètica: «Ç�«D««Ç««D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Cavitat santanyinera situada a Son Danús Vell, dins sa Pleta des Cards, sobre la 
corba de nivell dels 70 m, a uns 125 m del camí que separa la possessió de la de Son 
Danús Nou. És natural, baixa, no gaire gran i amb la boca quasi tapada, pel fet que hi 
tiraren pedra menuda.  S'hi  trobaren algunes  restes humanes i  ceràmica pretalaiòtica. 
També és coneguda amb el nom de sa Cova de sa Figuera, per mor d'una figuera grossa 
que en surt per la boca.
 
Cova de sa Pleta Gran, sa
Fonètica: «Ç�«D««Ç««ÈÄR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Cova des Porcs, situada a ses Salines,  dins sa 
Pleta Gran des Rafal Genars.
 
Cova de sa Pleta Vella, sa
Fonètica: «Ç�«D««Ç««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 507
Situació: interior

Cavitat d'aspecte natural no gaire gran, situada dins sa Pleta Vella, a Cas Perets. 
Està oberta dins el sauló i té una planta amb tendència absidal. Els diàmetres màxims 
són de 5 m i 4 m i l'altura 1'25. Sobre l'entrada hi ha un claper on s'obre un portal que té 
1'20 d'altura per 0'70 d'amplària. Estava tancat amb una barrera. Per davallar hi ha una 
rampa de pedres amb set rudimentaris escalons.
 
Cova de ses Dues Boques, sa
Fonètica: «Ç�«D««RÇD«RÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
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Latitud: 4347.5
Longitud: 507
Situació: litoral

Cavitat de la costa llombardera, situada entre es Màrmols i es Cap de ses Salines 
i entre es Barret des Capellà i es Esculls de sa Plana. En realitat és una cova de tres 
entrades, una de les quals s'orienta envers es Barret des Capellà. De les dues restants, 
que miren cap a Cala Socarrada, una és insignificant.
 
Cova de ses Figueres, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 518.5
Situació: interior

Esfondrament del terreny, situat a Calonge, a Can Marines, dins sa Pleta Rasa. 
Malgrat el genèric cova, testimoniat pel topònim, en sentit estricte es tracta d'una zona 
que,  segons paraules  de l'informant,  «se va abisar». És  un clot  d'uns  10 a  12 m de 
diàmetre  per  un metre  de  profunditat,  voltat  de  penya  i  amb fons  terrós,  circumdat 
d'ullastres vells. A dins hi ha una figuera i al costat els fonaments d'una paret.
 
Cova de ses Frites, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Lloc d'extracció de grava, avui reblit, situat a s'Alqueria Blanca, a ses Coves de 
sa Grava. Deu el nom a unes dones dites  ses Frites, que habitaven una de les cases 
veïnes (vegeu Ca ses Frites).
 
Cova de ses Genetes, sa
Fonètica: «Ç�«D««Z«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 516.5
Situació: interior

Cavitat natural, situada a Calonge, dins es Torrent de sa Conca i dins es Mitjà de 
sa Cova. La boca no és gaire grossa i s'obre a un petit escaló rocós del terreny. Forma un 
sala única en descens, d'uns 10 m de llargària, amb degotissos grossos, d'una notable 
bellesa. A la part inferior hi havia ossos humans i algun fragment ceràmica pretalaiòtica. 
També en diuen sa Cova d'en Gelat.
 
Cova de ses Genetes, sa
Fonètica: «Ç�«D««Z«È««
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Cavitat situada a Calonge, prop des Corrals Nous, vora sa Pleta Petita. No és 
pròpiament una cova, sinó un cau de caça de poca consideració. Obert en forma de 
capelleta baix d'una petita penya de la part alta del torrent, té una llivanya petita a la 
dreta, per la qual només pot passar la salvatgina.
 
Cova de ses Genetes, sa
Fonètica: «Ç�«D««Z«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513
Situació: interior

Cavitat  natural  de  considerable  recorregut  i  d'estructura  complicada, 
pràcticament  sense  aigua,  situada  a  sa  Penya  Bosca,  entre  sa  Paret  Nova  i  ses 
Paredasses. L'entrada actual, que tal vegada no és la primitiva, es troba prop d'uns pins, 
en un terreny inclinat. És un petit corredor amb senyals d'haver-s'hi adaptat una porta 
amb galfons. Dins una de les sales es varen trobar ceràmiques pretalaiòtiques i punyals 
triangulars de bronze. L'aparició d'alguns fragments de ceràmica incisa situen aquest 
important jaciment arqueològic funerari entre els llocs del terme de Santanyí de més 
antiga ocupació humana.
 
Cova de ses Genetes, sa
Fonètica: «Ç�«D««Z«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Cova d'en Garrot, situada en es Puig Gros, dins sa 
Coma Fonda.
 
Cova de ses Llisses, sa
Fonètica: «Ç�«D««´È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Cova  des  Coloms,  situada  al  litoral  des 
Llombards, prop des Caló de n'Adrover, entre sa Punta Petita i es Roig de na Fontanella.
 
Cova de ses Llisses, sa
Fonètica: «Ç�«D««´È´«
Terme: Santanyí
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Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Cavitat de la costa des Llombards, situada entre es Bauç i Cala Figuereta, dins es 
Bancassos, entre es Dolç des Bancassos i es Fogó. S'hi pot accedir des de l'últim lloc 
sense necessitat de nedar. Deu tenir uns 15 m i una barca hi pot entrar. Per terra només 
es pot penetrar fins a 5 m sota el paladar. Es pesca sobre un banc llarg, a uns 2 m 
d'altura sobre el nivell de la mar. Un dels informants hi pescava llisses. Mira a llevant, 
motiu pel qual també es diu sa Cova de Llevant.
 
Cova de ses Llisses, sa
Fonètica: «Ç�«D««´È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Coveta Roja, de la costa de s'Alqueria Blanca, 
situada dins es Caló de ses Egües, entre sa Pesquera des Sards i sa Pesquera de ses 
Llisses, que gairebé està davant seu.
 
Cova de ses Llisses, sa
Fonètica: «Ç�«D««´È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517
Situació: litoral

Cavitat  de la  costa  curiablanquera,  situada prop de sa Barca Trencada, a  ses 
Penyes Roges. La mar perfora una punteta per sota l'aigua. Es va esbucar fa anys, potser 
vers els anys setanta.
 
Cova de ses Rates Pinyades, sa
Fonètica: «Ç�«D««Ç«ÈøD«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: interior

Cavitat situada a Cala Figuera, vora sa Torre d'en Beu, ran del camí. La boca, de 
reduïdes dimensions, s'obre a ras de terra, a una roca horitzontal i permet només el pas 
d'una persona amb certes dificultats.  S'endinsa a través d'un corredor inclinat,  i  baix 
ferm, que dóna accés a una sala única en la qual hom pot estar dret. Deu tenir uns deu o 
quinze metres de diàmetre i està ornada de belles formacions estalactítiques. Fa anys 
que a un dels llocs més recòndits d'aquesta sala es podien veure entre 15 i 20 exemplars 
de quiròpters suspesos del sostre.
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Cova de ses Rates Pinyades, sa
Fonètica: «Ç�«D««Ç«ÈøD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Cavitat de la costa llombardera, situada a s'Almunia, entre es Tendre des Faralló 
i es Racó des Faralló, sota el penya-segat, rere unes pedrotes. No és gaire gran. S'hi 
amagaren  saques  de  pastilles  de  tabac.  En  una  de  les  visites  que  hi  vaig  fer  sent 
adolescent, hi vaig veure una espectacular colònia de quiròpters penjada al sòtil. 
 
Cova de ses Tres Boques, sa
Fonètica: «Ç�«D««R«RÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Cavitat de la costa llombardera, situada entre es Bauç i Cala Figuereta i entre es 
Fogó i sa Punta des Bancassos. L'entrada major, ocupada per la mar, mira a llevant i té 
uns 6 m d'altura i la part superior coincideix amb el paladar de la cova. El sòl s'alça uns 
4 m per sobre el nivell de la mar. Les dues entrades restants s'obren cap a migjorn, una a 
ras  de  terra  i  l'altra  a  l'altura  del  sòtil.  Comparades amb la  major,  són ben petites. 
L'amplària de la sala és d'unes 20 passes i la llargària d'unes 10 passes. A l'interior hi ha 
diversos cocons. També en diuen sa Cova amb ses Tres Boques.
 
Cova de Solimina, sa
Fonètica: «Ç�«D«�È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Cavitat de la costa de Santanyí, situada entre es Blanquer i Solimina. És una gran 
balma blanquinosa, que a la dreta, vista des de la mar, fa una subcova navegable, d'uns 
15 m de  llargària  i  uns  6  m d'altura.  Té la  planta  en  forma d'ela.  Hi  ha  una  cova 
homònima a l'altre costat de Solimina.
 
Cova de Solimina, sa
Fonètica: «Ç�«D«�È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516
Situació: litoral
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Cavitat  de la  costa  de Santanyí, situada entre Solimina  i  s'Illot  de Solimina. 
Ocupa la meitat del penyal. La mar hi entra, però no pot navegar-hi una embarcació. Hi 
ha una segona cova amb el mateix nom a l'altre costat del caló, però sembla que aquesta 
té més popularitat.
 
Cova de Son Ponç, sa
Fonètica: «Ç�«D«�È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Cavitat  d'extracció  de  grava,  avui  reblida,  situada a  s'Alqueria  Blanca,  a  ses 
Coves de sa Grava, entre sa Cova des Confiter i sa Cova d'en Frare.
 
Cova del Dimoni, sa
Fonètica: «Ç�«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Cova de l'Infern, situada a la costa llombardera, 
entre sa Punta de s'Albardà i sa Cova des Secret. És pròpia de santanyiners.
 
Cova del Dimoni, sa
Fonètica: *«Ç�«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, de sa Cova de sa Madona, situada a s'Alqueria Blanca, 
entre es Pins, es Blanquer, na Moreions, etc. També es deia sa Cova des Diners. 

1897, 2 d'agost, sa Cova del Dimoni. Vegeu sa Cova de sa Madona.

Cova del Gat, la
Fonètica: *«Ç�«D«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'una rota de localització desconeguda, situada dins un terreny 
comunal.
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1576,  12 de juliol.  La viuda de Miquel Cerdà fa inventari  dels béns del  seu marit:  «dues rotes a  la 
Comuna, una dita la cova del gat». RRV (2000: 132). 
 
Cova des Adolços, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
Longitud: 520
Situació: litoral

Cavitat de la costa curiablanquera, situada entre es Caló de sa Galera i es Caló de 
ses Egües, dins la zona dita es Adolços, entre sa Cova des Vapor i es Fort des Adolços. 
En realitat el nom designa dues covotes arquejades amb una boca comuna d'unes 35 
passes d'amplària i una altura d'uns 6 m, que correspon a la quasi totalitat del penya-
segat. La balma més nòrdica té unes 20 passes de llargària, amb pedrotes depositades al 
fons. La zona de darrere goteja pertot, fins i tot durant l'estiu. Se’n posa dins un cocó 
d'uns 0'20 m de diàmetre. Antigament, els pescadors dinaven dins aquest abric.

A la vora, a la part de migjorn, hi ha una baixada artificial i moderna, feta amb 
una pala excavadora amb la finalitat de construir-hi una gran escala. A la dreta de les 
coves hi ha un pujador.
 
Cova des Apòstols, sa
Fonètica: «Ç�«D««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Cavitat de la costa de s'Alqueria Blanca, situada vora Portopetro, entre sa Pedra 
Tallada i sa Cova des Tonedors. Està a uns 20 m d'aquesta darrera cova, a uns 4 m sobre 
el  nivell  de la  mar.  És,  més  tost,  un  covitxol  d'unes  10  passes  de  llargària,  ple  de 
degotissos.  A dins  hi  ha un gran cocó on es  pot  estar  dret.  És  nom metafòric,  poc 
conegut. Sobre el seu origen, hom diu que a dins hi havia una mena de seients petris, 
unes cadires en nombre de quatre. Qui la batejà devia confondre evangelistes i apòstols.
 
Cova des Barquers, sa
Fonètica: «Ç�«D«RB«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Cavitat natural santanyinera, potser retocada, situada a Cala Figuera, a la part 
alta des Caló d'en Busques, prop de s'Escar de Can Pere Pau i vora sa Cova d'en Vila. 
Ara està dividida en tres vivendes. Té el paladar ennegreït pel fum, per la qual cosa és 
possible que antigament, en fer mal temps i fred, s'hi reunissin els patrons i els mariners 
per aixoplugar-se. A Santanyí, quan el temps va desbaratat, és freqüent sentir la frase «fa 
un  dia  de  port  i  cova».  A Cala  Figuera  hi  ha  una  altra  cova amb el  mateix  nom, 
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possiblement perquè és ja un topònim de molt poca vitalitat, per la qual cosa tendeix a 
la dispersió. Cf.  sa Cova d'en Pepeu,  a Cabrera, un topònim abocat a l'extinció que 
abans de morir també s'ha escampat per l'illa. Vegeu C. Aguiló Adrover (1980).

Vegeu el cançoner.
 
Cova des Barquers, sa
Fonètica: «Ç�«D«RB«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Balma marina del  litoral  de  Santanyí, situada a  Cala  Figuera,  entre sa  Cova 
Blanca  i  s'Escar  d'en  Toniet.  Els  mariners  hi  amarraven  les  barques  i  hi  deixaven 
ormeig. Vegeu el que es diu sota l'entrada homònima.

En el coster d’aquesta part de Cala Figuera, morí d’un atac de cor el guàrdia civil 
Julián Palomino Crespo, el 5 de maig de 1950, a l’edat de 23 anys. Fou enterrat en el 
cementeri de Santanyí.

1872, Cova dels Barqués. Arxiu de Can Ferrereta. Cortesia d'Andreu Ponç.
1885, Sa Cova d’Es Barquers. J. Coves  (1977). Amb tota seguretat, no és la grafia del document original
 
Cova des Bastons, sa
Fonètica: «Ç�«D«RB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Cavitat de la costa llombardera, situada prop des Màrmols, entre na Fonda i sa 
Punta  des  Pont.  Ocupa  tota  l'altària  del  penyal,  que  té  uns  25  m.  La mar  arriba  a 
l'entrada,  on hi  ha una tenassa.  A dins,  grans  enderrocs  i  cocons grossos  i  un sòtil 
negrós,  amb  degotissos.  Hi  creix  falzia  (Adiantum  capillus-veneris).  Era  punt 
d’almadrava, però s’hi calava poques vegades. Topònim motivat pel veïnatge de s'Olla 
des Bastons, repetit a la costa d'Alcúdia. Hi ha gent que dóna aquest nom a s’Olla des 
Bastons.
  
Cova des Blanquer, sa
Fonètica: «Ç�«D«RB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Cavitat de la costa de Santanyí, situada prop de Solimina, dins la zona dita es 
Blanquer, entre sa Punta des Blanquer i s'Arc. Està oberta a la part baixa dels penyals. 
La mar no hi entra i no és gaire profunda. En els estrats més baixos la coloració de la 
roca és blanquinosa.
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Cova des Buits, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509
Situació: litoral

Cavitat marina de la costa llombardera, situada prop des Bauç, dins es Buits, 
entre s'Escar d'en Tomeu Clar i sa Troneta des Buits. Deu tenir 20 m o 25 m de llargària, 
per uns 4 m d'amplària. A dins, la profunditat de l'aigua té 1'50 m. Al final té uns 4 m 
d'altura i sòl de còdols trets per la mar, que hi acumula fustam i deixalles.
 
Cova des Caló de n'Adrover, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÇD««DRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Cavitat de la costa des Llombards, situada entre sa Seca des Caló de n'Adrover i 
es Blanquer de sa Comuna. És una cova marina de boca gran, d'uns 15 m d'amplària, 
que ocupa quasi la meitat de l'altària del penyalar. Molt batuda pels temporals, s'obre 
dins el blanquer i només penetra uns 5 m, però és totalment navegable. També es diu sa 
Cova des Caló de sa Comuna i sa Cova de sa Comuna. 
 
Cova des Caló de sa Comuna, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Cova des Caló de n'Adrover, situada a la costa 
llombardera, entre sa Seca des Caló de n'Adrover i es Blanquer de sa Comuna.
 
Cova des Caló de ses Egües, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÇD««ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Balma de la costa de s'Alqueria Blanca, situada dins es Caló de ses Egües, entre 
sa Jonquereta i la platja. Està dins un racó d'aigües navegables amb fons de roques. La 
penya té uns 10 m d'altura i està formada per materials brescats de coloració ferruginosa, 
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exceptuant  dos  estrats  horitzontals  blanquinosos  de  la  part  central  que  tenen  una 
potència que s'acosta al metre.
 
Cova des Cap de sa Paret, sa
Fonètica: «Ç�«D«Ç«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511.5
Situació: litoral

Cavitat del litoral llombarder, situada prop des Caló d'en Ferrà, entre es Cingle 
de s'Alt des Claper i es Cap de sa Paret. És una cova marina, d'uns 20 m de llargària, 
amb una boca té d’uns 10 m d'amplària, per uns 7 m d'altura. És totalment navegable 
amb embarcacions petites i és cau de coloms. 
 
Cova des Carabiners, sa
Fonètica: «Ç�«D««R«BÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509
Situació: litoral

Cavitat de la costa llombardera, situada en es Bauç, entre es Mig Cocó Gros i sa 
Cova des Vellmarí. Es troba sobre es Forat des Bauç i més tost és una balma, de 4'20 m 
de llargària, per 4'70 m d'amplària. La boca té una altura de 2'80 m i està situada a la 
part de dalt d'un penyalar de 45 m d'altura. S'hi va per una rampa que té alguns escalons 
molt rudimentaris. Els carabiners hi feien guàrdia. Diuen que n'hi caigué un que cercava 
llenya, potser devers la dècada de 1920. Sobre la roca del sòl hi ha diverses inscripcions: 
una creu, una figura humana i les dates de 1914, 1916 i 1925.
 
Cova des Carregador, sa
Fonètica: «Ç�«D«««Æ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Cova des  Músics,  avui  desapareguda i  abans 
situada a la costa de Santanyí, a Cala Figuera, entre es Carregador Vell i sa Pesquera de 
Ca na Marçala.
 
Cova des Castellets, sa
Fonètica: «Ç�«D««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral
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Cavitat de la costa llombardera, situada entre es Caló des Moro i s'Almunia i 
entre  ses  Pedreres  des  Castellets  i  sa  Punta  des  Castellet.  És  navegable  amb  una 
embarcació petita, que hi pot penetrar alguns metres. Rep claror de l'exterior per sota el 
nivell  de  l'aigua  a  través  d'una  obertura  lateral.  A  l'esquerra,  tot  just  franquejada 
l'entrada es troba es Forat des Moro (vegeu-ne la descripció sota l'entrada corresponent). 
La cova es desenvolupa cap a la dreta a peu eixut. Cal desembarcar per arribar, després 
de caminar alguns metres entre roques i aigües de poca profunditat, a una gran sala de 
sòtil alt, sense formacions estalactíques, coberta d'excrements de ratapinyada, acumulats 
per una important colònia de quiròpters. Fa anys que una perforació comunica aquesta 
sala amb l'exterior,  però ara és impracticable per causa del fems que s'hi amuntega. 
També es diu sa Cova des Mig des Dos Castellets.
 
Cova des Caüll, sa
Fonètica: «Ç�«D««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 515
Situació: interior

Petita cavitat curiablanquera, situada en es Pujol, dins el lloc dit es Caüll, sota un 
petit serrat. No és gaire fonda i té forats a l'interior que són refugi de la caça. 

El nom antic d'aquesta cova devia ser es Caüll i es degué expandir a tota la finca 
i per desfer l'ambigüitat es va crear, com sempre sol succeir en aquests casos, un nom 
redundant per al punt generador del topònim.
 
Cova des Cingle d'en Palou, sa
Fonètica: «Ç�«D«Ç«D««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Cova Foradada, situada a la costa llombardera, 
entre s’Almunia i es Bauç i entre es Racó d'en Coa i ses Pedreres des Bauç.
 
Cova des Cingle d'en Palou, sa
Fonètica: «Ç�«D«Ç«D««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Cavitat  marina  i  pesquera  de  salpes  de  la  costa  llombardera,  situada  entre 
s'Almunia i es Bauç i entre es Davallador des Cingle d'en Palou i es Bec des Xoriguer. 
Oberta dins el marès, té uns 20 m de llargària, però la mar hi penetra sols uns 8 m, 
navegables. L'altura de la boca és de 5'50 m. En dies de bonança de mar és accessible a 
peu, amb certa dificultat. Està habitada per coloms.
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Cova des Clot Fondo, sa
Fonètica: «Ç�«D«�È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Petita cavitat de la costa de Santanyí, situada a Cala Figuera, dins es Caló d'en 
Boira, entre es Clot Fondo i  sa Punta des Mig. És una coveta marina d'uns 4 m de 
llargària, per uns 5 m d'amplària i uns 3 m d'altària. La profunditat de l'aigua no supera 
el metre. Per sobre hi passa el caminoi que uneix els dos calons de sa Cala.
 
Cova des Coloms, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Cavitat de la costa de Santanyí, situada vora Cala Santanyí, entre es Esculls i es 
Pontàs. La mar hi penetra uns 20 m. La cova s’endinsa encara uns 30 m més, volta cap a 
l'esquerra i torna sortir a la costa per un forat (a uns 3 m damunt la mar), pel qual passa 
amb dificultats una persona. L'entrada major quasi arriba fins a dalt de tot del penya-
segat, que té uns 35 m d'altura. A mà dreta hi ha un petit dolç on beuen els ocells petits i 
els coloms que hi crien en gran nombre. En entrar-hi, de vegades en surten més de dos-
cents.
 
Cova des Coloms, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
Longitud: 520
Situació: litoral

Cavitat situada en el litoral curiablanquer, prop des Caló de sa Galera, entre es 
Collet de sa Galera i Can Serres. És una cova sols accessible amb barca, no gaire gran.

CTM, p. 450; MGM, 43-11b; VMaRV (1961-1962: 37).
 
Cova des Coloms, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

713



Cavitat  de  la  costa  curiablanquera,  situada  prop  des  Caló  d'en  Garrot,  entre 
s'Albardà i sa Cova Foradada. És navegable, amb una longitud d'uns 20 m, una altura 
màxima d'uns 5 m i dues boques. La que mira a s'Albardà és alta i està situada sota una 
mena de balma; la de migjorn és més grosseta. A dalt, la roca fa uns estrats inclinats.
 
Cova des Coloms, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral

Cavitat de la costa des Llombards, situada prop des Caló de n'Adrover, entre sa 
Punta Petita i es Roig de na Fontanella. L'entrada és petita, però un llaüt no gaire gros hi 
pot passar, ja que, a més, té suficient profunditat. A dins és alta i al fons hi ha una zona 
rocosa que permet el desembarc. És una cova de notòria bellesa que també es coneix 
amb el nom de sa Cova de ses Llisses.
 
Cova des Confiter, sa
Fonètica: «Ç�«D«MÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Clot  d'extracció de grava,  actualment  reblit,  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  a  ses 
Coves de sa Grava. Porta el malnom d'una persona que hi caigué amb el cotxe. 
 
Cova des Corbs, sa
Fonètica: «Ç�«D«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Balma de s’Alqueria Blanca, situada a sa Penya Bosca, al peu de sa Penya d'en 
Gararany.
 
Cova des Degotís, sa
Fonètica: «Ç�«D«RD«ÄÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior
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Més que una cova és una mena d'abric rocós, amb una gran estalactita dita es 
Degotís d'en Carles. Està situat a s’Alqueria Blanca, dins es Torrent des Degotís. De la 
part alta de la penya, a l'hivern, la humitat xorria cap a l’interior.
 
Cova des Didot, sa
Fonètica: «Ç�«D«RDÈD�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 503.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar des Didot, situat a la costa llombardera, vora 
es Caragol, entre l'extrem de sa Punta Negra i s'Escar des Forner. El genèric  cova es 
basa en el fet que, en sa major part, la barraca de la barca està construïda dins la roca.
 
Cova des Diners, sa
Fonètica: «Ç�«D«RDÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Cavitat de la costa llombardera, situada en es Bauç, entre sa Primera Punta i sa 
Pesquera de ses Salpes. És una obertura d'uns 10 m d'altura i uns 3 m d'amplària, situada 
al penya-segat més alt de la costa. La part de baix es troba a uns 20 m sobre el nivell de 
la mar i la part del sostre a uns 25 m de l'aresta del penyal. L'accés és impossible sense 
un bon equip d'escalada. A l'entrada es veuen algunes pedres grosses i  a sota molts 
d'excrements dels nombrosos coloms que hi fan estatge.

Es coneix també amb la variant moderna i minoritària de sa Cova des Doblers, i 
més  rarament  amb  la  de  sa  Cova  des  Lladre.  La  inaccessibilitat  de  la  cova  i  la 
desconeixença de l'interior degué ser la causa de la naixença de la llegenda que hi situa 
un tresor fabulós, consitent  en un gran caramull  d'or fi,  monedes i barres d'or sense 
obrar,  tot  custodiat  pel  dimoni  (es Negret),  que un grup d'agosarats  llombarders del 
passat ignot va anar a conquistar.
 
Cova des Diners, sa
Fonètica: *«Ç�«D«RDÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, de sa Cova de sa Madona, situada a s'Alqueria Blanca, 
entre es Pins, es Blanquer, na Moreions, etc. També es deia sa Cova del Dimoni. 

1897, 2 d'agost, sa Cova des Diners. Vegeu sa Cova de sa Madona.

Cova des Doblers, sa
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Fonètica: «Ç�«D«RDÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada, minoritària i moderna de sa Cova des Diners, situada a 
la costa llombardera, en es Bauç, entre sa Primera Punta i sa Pesquera de ses Salpes.
 
Cova des Dolç, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral

Cavitat de la costa de Santanyí, situada entre es Caló des Sivinar i s'Estret des 
Temps  i  entre  sa  Punta  Llarga  i  es  Davallador  de  na  Patera.  És  gran  i  alta,  d'una 
quarentena de metres de llargària, amb la boca ocupada per la mar. Cal pujar per les 
roques per accedir a l'extrem. A la part de l'esquerra, l'aigua rajava d'uns degotissos, sota 
els quals hi ha una pedra amb una cavitat. Hi sojornen molts de coloms. Per anar-hi des 
de na Patera només és possible amb bonança de mar. També es diu sa Cova des Sivinar.
 
Cova des Drac, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÈDR
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Cavitat natural situada vora la costa de Santanyí, a Cala Santanyí, entre sa Pedra 
Xapada i sa Costa des Ètics. La part no submergida d'aquesta cova és una sala d'uns 100 
m per 40 m, oberta a l'exterior per un abisament de 20 m d'amplària. Un sector és ocupat 
per dos llacs,  el menor dels quals té comunicació directa amb la mar a través d'una 
obertura no practicable que arriba a sa Cova des Riu. Unes exploracions recents han 
possibilitat el descobriment d'una part subaquàtica de 766 m de recoregut. Vegeu  F. 
Gràcia, et al. (1998).

El  1966  s'hi  descobriren  importants  ceràmiques  i  bronzes,  juntament  amb 
nombrosos materials antropològics, ja que fou utilitzada com a lloc d'enterrament des 
del pretalaiòtic inicial. S'hi trobaren també restes de l'ocupació musulmana.

El  topònim prové  de  la  creença  que  les  cavitats  eren  habitades  per  animals 
fabulosos. En el mateix terme hi ha una altra cova amb aquesta denominació i també 
n'hi ha una a Felanitx. A Manacor, terme on es troba es Rafalet Drac, tenim també ses 
Coves del Drac. A Muro es localitza es Pou des Drac. La relació de les coves amb dracs 
que les habiten és recurrent a les rondalles i té precedents en autors medievals. Del segle 
XV, són ben descriptives aquestes paraules de Roís de Corella (1980: 142): «Està aprés 
una escura espantable cova, l'entrada de la qual un terrible drac ocupa, així corrompent 
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lo circumstant espai de pestilent aire, que és impossible sols un moment en tal lloc algú 
puga viure».

MGM, 43-3f; V. M. Rosselló Verger (1961-1962:  30).

1900, la cueva del Drach. LAAS, f. 64 v.
 
Cova des Drac, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÈDR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 508.5
Situació: interior

Cova natural situada en es Llombards, dins es Rafal des Porcs i dins el tancat del 
mateix nom. És una de les més grans del terme, consistent en una fase inicial de dolina 
d'esfondrament,  ja  que al  sòtil  hi  ha  una claraboia  natural,  sota  la  qual  es  troba  el 
corresponent con de dejecció. L'entrada és una mena d'embut càrstic retocat per la mà de 
l'home prehistòric que hi excavà diversos escalons. Té una gran sala que arriba fins a un 
llac d'aigua dolça ben profund. Vers la meitat de l’estança, a una de les parets, s'obri una 
galeria practicable que s'endinsa uns centenars de metres. Fou visitada pel capellà de 
Can Cordella, Guillem Josep Oliver Vidal (1844-1915), segons el testimoniatge d'una 
inscripció  que  hi  deixà:  «Gmo. Oliver  Pbro.  Año 1881». Les  troballes  de  ceràmica 
pretalaiòtica i musulmana hi són freqüents. Alguns indrets i degotissos són designats 
amb noms popularsí: ses Piquetes, es Riu, es Frare i sa Monja (vegeu-ne les entrades 
corresponents).

El tancat al qual la cova presta el nom és de forma irregular, cobert de pleta i 
situat entre es Pins de ses Fosses i la mar, amb uns 600 m de llargària mitjana, per uns 
350 m d'amplària mitjana. 

El topònim, repetit a una altra cova del terme i a altres indrets, fa referència a un 
animal mític que l'habitava (vegeu l’entrada anterior). En es Llombards es contava que 
era cau d'homenets de colzada i de l'Arxiduc (1982: 252-255) és una rondalla que té tal 
indret com a escenari. En síntesi és aquesta: un cabrer des Rafal des Porcs, a trets de 
bassetja va fer fugir una barcada de moros que era prop del litoral, però aquests s’hi 
acostaren amb la promesa de no fer-li res. Saltaren a terra, es feren amics i llarvors 
partiren. Després d’uns dies tornaren i passà exactament el mateix. Passat un cert temps 
el cabrer cercava una cabra perduda vora la boca de la cova i sentí una veu que pregava 
en nom d’Al·là que no el matàs. Era un moro que havia quedat en terra. El cabrer li donà 
menjar i  cada dia n’hi deixava damunt una pedra. El moro li  digué que en partir  li 
deixaria un brot de mata com a senyal. Després d’uns dies una altra barcada agafà el 
cabrer i el dugué a Alger per vendre’l com esclau. El moro que havia alimentat va ser a 
la plaça i el comprà. El portà a casa seva i el vestí i al cap d’un temps el cabrer anà a 
cercar tota la seva família de Santanyí i ja no tornà pus a Mallorca.

CTM, p. 451; MGM, 42-11i.

Cova des Figueral, sa
Fonètica: «Ç�«D«Æ«È
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 509
Situació: interior

Cavitat artificial prehistòrica de planta allargada, situada dins es Figueral de Son 
Morlà.

Cova des Figueral Blanc, sa
Fonètica: «Ç�«D«Æ«ÇÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Cova  talaiòtica  artificial,  oberta  a  ras  de  sòl,  situada  a  Santanyí,  dins  Son 
Danusset. Sembla que primitivament era molt més gran i que es va esbucar gran part del 
sòtil, com sol ser freqüent en coves d'aquesta tipologia. Té una columna adossada.

Cova des Foc, sa
Fonètica: «Ç�«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Cavitat de la costa curiablanquera, situada entre Portopetro i sa Barca Trencada i 
entre sa Cova Baixa i es Racó de sa Punta des Pont. Es troba a uns 3 m més amunt que 
la superfície de la mar i té unes 14 passes d'amplària per uns 10 passes de llargària. El 
trespol és llis, un poc inclinat cap a la mar, amb un gran cocó enmig. Al fons, de l'altura 
d'un home, els temporals hi han arrencat pedres grosses. 

Conten que antigament els pescadors hi portaven llenya per escalfar-se i torrar-hi 
peix. Potser també es coneixia sota el nom de sa Cuina, ja que d’un racó veí anomenat 
es Racó de sa Punta des Pont també en diuen es Racó de sa Cuina.

CTM, p. 450; MGM, 43-9c.

Cova des Forn, sa
Fonètica: *?
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 504
Situació: interior

Nom antic i desaparegut d’una cova salinera, avui innominada, situada a sa Vall, 
dins es Camp d’en Vicenç, a la falda d’un turó de marès, d’uns 10 m damunt el nivell de 
la  mar.  És  una  molt  bella  cova-santuari  artificial,  amb  tres  columnes  de  secció 
quadrangular, una de les quals està adossada a la paret.
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1888, Cova des Forn. Mapa R. Lozano.

Cova des Fum, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Gran balma de la costa llombardera, situada vora Cala Llombards, entre sa Punta 
de So n'Amer i na Rabiosa. Té més de 50 m d'amplària i una altària de 20 m. És de 
forma llunada amb un paladar que comença al caire del penyalar i davalla en un angle de 
45 graus fins quasi al nivell de la mar, on es veuen uns estrats horitzontals. Prop de sa 
Punta  de  So  n'Amer,  el  sòtil  té  diverses  formacions  estalactítiques.  És  pesquera 
d'oblades, de nit. El nom li ve de la tonalitat negrosa de la volta.

Vegeu el cançoner.
 
Cova des Gat, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada, pròpia de santanyiners, de sa Cova des Gats, situada a 
sa Comuna, vora la desembocadura des Caló de n'Adrover.
 
Cova des Gat, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 516.5
Situació: interior

Cavitat natural, situada a s'Alqueria Blanca, dins es Torrent de sa Cova des Gat. 
La boca, sota una petita balma, és una obertura no gaire grossa, que condueix a una sala 
única, de sòl rocós i paladar relativament llis. Deu tenir uns 15 m de llargària, per uns 4 
m d'amplària màxima i no més d’1'50 m en la seva part més alta. Cal estar-hi sempre 
acotats. S'hi veuen nombrosos fòssils. Els estrats inferiors estan intensament brescats, 
amb  profundes  galeries  sols  practicables  per  la  salvatgina,  cosa  que  fa  diàfana  la 
denominació. Hi ha restes de ceràmiques pretalaiòtiques amb alguns ossos dispersos.

1818, la Cova del Gat. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Cova des Gats, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
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Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: interior

Balma natural situada dins sa Comuna, vora la desembocadura des Torrent des 
Caló de n'Adrover. És baixa, plena de pedres, amb una boca d'uns 10 m d'amplària, 
orientada a ponent, i una altura d'1'30 m. La longitud és només de 5 m.

Els santanyiners l'anomenen sa Cova des Gat, però els llombarders prefereixen 
l'ús del plural. El mot  gat encara era usat a principis del segle XVIII com a vocable 
comú. El 13 de maig de 1716 es documenta un sarró de pell de gat. RRV (2000: 162).
 
Cova des Lladre, sa
Fonètica: «Ç�«D«´È´DR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada, minoritària, de sa Cova des Diners, situada a la costa 
llombardera, en es Bauç, entre sa Primera Punta i sa Pesquera de ses Salpes. És nom 
d'explicació desconeguda.
 
Cova des Merder, sa
Fonètica: «Ç�«D«R«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Merder, pesquera del litoral curiablanquer, situada 
vora es Caló des Llamp, entre  es Cocó des Ca i es Frontet.

Cova des Mig, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Racó de sa Cova Blanca, situat a Cala Figuera, entre 
na Freda i sa Punta de sa Cova Blanca. El fet de ser un racó tancat li dóna semblança de 
cova. La situació, a mitjan lloc de Cala Figuera, motiva el determinant.
 
Cova des Mig des Dos Castellets, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÇD«RÇD«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
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Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Cova  des  Castellets,  situada  a  la  costa 
llombardera, entre es Caló des Moro i s'Almunia i entre ses Pedreres des Castellets i sa 
Punta des Castellet.

Cova des Milans, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Cova des Teixidor, situada entre es Torrent d'en 
Bragues i sa Pleta d'en Vermell. Hom diu que per sobre el penyal on es troba s'hi solien 
veure milans.
 
Cova des Moros, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513.5
Situació: litoral

Cavitat artificial prehistòrica de la costa de Santanyí, situada entre Cala Figuera i 
es Caló de ses Agulles i entre sa Pesquera de ses Llisses i es Rompedor. És de planta 
rectangular, de 4'65 m per 2'95 m. El sòtil, pla, té 1'70 m d'altura mitjana, ja que el sòl és 
irregular i presenta nivells diferenciats, recoberts per la polseta del blanquer, producte 
de la dissolució del mur de l'entrada. L'accés, orientat al sud-est, era primitivament un 
portal de 0'65 m d'amplària, visible ara només a la part alta, pel fet que l'erosió ha fet 
desaparèixer la paret de roca que separava la cambra de l'exterior.

Diu l'informant que és un dels darrers llocs que hi hagué moros en el terme i que 
temps enrere s'hi havien trobat coses antigues.
 
Cova des Músics, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Cavitat desapareguda de la costa de Santanyí, situada a Cala Figuera, entre es 
Carregador Vell i sa Pesquera de Ca na Marçala. En temps de la Guerra Civil i un poc 
abans els músics de la banda de Santanyí hi feien un dinar el dia de Sant Pere. Situada al 
peu d’un penya-segat, devia tenir uns 6 m de llargària, però els darrers anys havia estat 
destruïda fins devers la meitat. També es deia sa Cova des Carregador. 
 
Cova des Orgues, sa

721



Fonètica: «Ç�«D«È�RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 507
Situació: litoral

Cavitat de la costa llombardera, situada entre es Màrmols i es Cap de ses Salines 
i entre es Rost d'en Servera i sa Punta Roja. A l'entrada té un conjunt de formacions 
estalactítiques tubulars, que foren parcialment destruïdes i que motivaven el nom, ja que 
tal  estructura  fou  comparada  amb  l'instrument  musical  major  de  les  esglésies  (cf. 
l'Orgue, a l'interior de sa Cova de ses Genetes). Tenim el mateix topònim a Fornells 
(Menorca) i a Xàbia (la Marina). Vegeu MGMe (3-9b) i C. Aragonés (1991: 395).
 
Cova des Ossos, sa
Fonètica: «Ç�«D«È�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 503.5
Situació: interior

Cova artificial prehistòrica, situada a ses Salines, a sa Vall, dins ses Pedreres de 
na Fonda, prop de na Mossona. Era artificial,  de planta allargada, i  fou excavada el 
1935, poc temps després de ser descoberta pels trencadors de marès, que en destruïren el 
corredor i una petita part de la cambra. Tenia fossat central i dues cambres situades a la 
part oposada a l'obertura d'accés. Malgrat haver estat remogut el jaciment es recuperaren 
nombroses peces de ceràmica, metall i os.

Cova des Pi, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Cavitat natural de la costa santanyinera, situada a Cala Santanyí, entre es Cingle i 
sa Pesquera d'en Maixura. És una cova marina, amb una boca d'uns 5 m d'altura, per uns 
10 m o 12 m d'amplària i altres tants de longitud. És navegable amb una embarcació 
petita. Al costat, fa pocs anys, s'hi féu una escala moderna, excavada dins la roca, que 
baixa fins a l'aigua amb dos trams desiguals d'escalons. El nom és degut al veïnatge d'un 
lloc dit es Pi.

Cova des Pi des Corb, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÇD«È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 501
Situació: interior
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Cavitat de ses Salines, potser natural, reblida fa molts anys, tal vegada vers els 
anys cinquanta, situada a sa Vall, dins es Pi des Corb.
 
Cova des Picòs, sa
Fonètica: «Ç�«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Cavitat del litoral santanyiner, situada entre es Picòs i s'Illot des Sivinar, a la part 
baixa del penyal. No és gaire gran, la mar només hi entra una miqueta i l’extrem del 
final es troba sobre el primer estrat de la penya.
 
Cova des Pontàs, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Cavitat situada a la costa de Santanyí, entre sa Cova des Coloms i es Maressos. 
Té uns 7 m d'altura a la boca i una longitud d'uns 20 m. Entrant, a mà esquerra, hi ha 
una cambreta natural, molt baixa, d'accés dificultós, plena de degotissos i columnes. El 
28 de novembre de 1962 va caure un bon tros del penya-segat,  que va deixar nombroses 
roques davant l'entrada. Quasi arribaren fins al peu des Pontàs, que està situat davant la 
boca de la cova («Santanyí», 129, 28-11-1962, p. 2).
 
Cova des Porcs, sa
Fonètica: «Ç�«D«È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Cova pretalaiòtica artificial, situada a ses Salines, dins sa Pleta Gran des Rafal 
Genars. És de planta circular amb corredor. La cambra, molt baixa, està parcialment 
destruïda per causes naturals. També es coneguda amb el nom de sa Cova de sa Pleta 
Gran, o, simplement, amb el de sa Cova.
 
Cova des Porcs, sa
Fonètica: «Ç�«D«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 505.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada de sa Cova d'en Xelià, situada a ses Salines, a sa Vall, 
vora es Pinaret d'en Morlà.
 
Cova des Racó, sa
Fonètica: «Ç�«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Cova  de  na  Silvestre,  situada  al  litoral 
curiablanquer, dins es Racó de sa Cova Blanca, entre sa Cova Blanca i es Banc Negre.
 
Cova des Riu, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Cavitat  de la  costa  de Santanyí, situada a s'Amarador,  entre sa Punta de ses 
Gatoves i na Babeta. És una cova marina, d'unes 7 passes d'amplària, per 4 passes de 
llargària amb el sòtil només alçat mitja braça sobre l'aigua, que és més freda que la dels 
voltants,  perquè segurament  hi  flueix  aigua dolça. El  topònim es repeteix dins Cala 
Santanyí.
 
Cova des Riu, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Raconada parcialment coberta, situada dins Cala Santanyí, entre sa Punta d'en 
Cànaves i sa Pedra Xapada. És una entrada marina circular, o potser ovalada, en gran 
part de cel obert, que a l'extrem més allunyat de la boca fa una mica de balma, amb uns 
penyals que deuen superar els 20 m d'altura. El fons marí és de pedres i arena i al final la 
profunditat de l'aigua minva fins a tal punt que una persona quasi pot tocar el sòl amb 
els peus. El nom prové del flux d'aigua freda que prové de l'interior de sa Cova des 
Drac, la qual comunica amb aquest racó a través d'un sifó. Possiblement el nom antic 
que es donava a l'aigua de l'interior d'aquella cavitat era es Riu (vegeu BVT, 1965: 3).
 
Cova des Sant, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
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Longitud: 508.5
Situació: litoral

Balma de la costa llombardera, situada entre s'Almunia i es Bauç i entre s'Escull 
de ses Orelletes i es Dolç des Bancassos. Ocupa tota l'alçada del penyal, que té uns 35 m 
d'altura. L'aigua hi entra i s'hi pot navegar. A la part des Torrentell de sa Cova des Drac, 
que desemboca davant l'escull,  hi  ha una llarga tenassa. Vers mitjan altura la balma 
penetra més dins la roca i fa una covarxa de pla inclinat, amb una estalagmita gruixada 
al centre, que, amb força imaginació, és la motivació del nom, ja que qui la batejà així hi 
degué veure la figura d'un sant.

CTM, p. 463; MGM, 43-3h. Aquest obra la situa, erròniament, vora ses Falconeres.
 
Cova des Secret, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 512
Situació: litoral

Cavitat  de la  costa  llombardera,  situada entre Cala Llombards i  es Caló d'en 
Ferrà i entre sa Cova de l'Infern i es Cap de sa Paret. Deu tenir uns 25 m de llargària per 
uns 15 m d'amplària. L'altura de la boca és d'uns 6 m i la de l'interior d'uns 3'50 m. És 
navegable per tota la seva superfície. És freqüentada pels coloms. Li dóna nom un antic 
amagatall de contraban.

Al caire superior de les penyes hi ha una filera d'ullastres d'uns 3 m d'altura, 
pentinats per la saladina que transporten els temporals de llevant.
 
Cova des Sivinar, sa
Fonètica: «Ç�«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Cova des Dolç, situada a la costa de Santanyí, 
entre sa Punta Llarga i es Davallador de na Patera.
 
Cova des Taverner, sa
Fonètica: «Ç�«D«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511.5
Situació: litoral

Cavitat  i  pesquera de la costa llombardera, situada entre es Caló d'en Ferrà i 
s'Escull. S'obre vers la meitat d'un penyalar de 30 m d'altura, amb una entrada d'uns 7 m 
d'altura per uns 3 m d'amplària. El penya-segat té a la part alta i a la part baixa dos 
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gruixos de sediments de gran potència i entremig altres dos que no superen els 2 m. El 
determinant  possiblement  fa  referència  al  llombarder  Miquel  Mas  Bonet,  àlies  es 
Taverner (ca. 1874-1936).
 
Cova des Teixidor, sa
Fonètica: «Ç�«D««SÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: interior

Hipogeu pretalaiòtic artificial de planta allargada, situat prop des Pontàs, obert 
dins el marès i conegut també amb el nom de sa Cova de s'Ermità. El corredor allargat 
que té a l'entrada és el resultat d'una modificació més o menys moderna per accedir-hi 
més còmodament, o potser per emprar la cova com a sestador. Encara es veuen restes de 
l'entrada de pou que tenia. La cambra, de planta ovalada, té 4'70 m de llargària, per 3 m 
d'amplària i  una altura d'1'20 m sobre el  pis  de terra,  ja que la cova es troba sense 
excavar. Al costat de la dreta té un banc lateral dividit en compartiments, banc que a la 
part  de  l'absis  està  modificat  amb  l'excavació  moderna  de  dues  menjadores  per  a 
animals. Prop d'aquesta cova hi ha restes d'una altra cavitat artificial de planta circular.

És possible que no hi hagi hagut mai cap teixidor, a diferència d’allò que passava 
en altres hipogeus més grans, perquè la creença que es teixia dins les coves pareix que 
era força generalitzada en l’antiguitat.
 
Cova des Teixidor, sa
Fonètica: «Ç�«D««SÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Cavitat  artificial  prehistòrica,  de  planta  irregular,  amb  tendència  a  la  forma 
absidal, oberta en el front del desnivell rocós d’un torrent. L'eix longitudinal té uns 6'00 
m i l'eix transversal 7'60 m. A 0'75 m de la paret del fons hi ha una columna de planta 
quadrangular. L'erosió de vents i pluges ha engrandit el portal i debilitat tant la paret que 
separa  la  cambra  de  l'exterior,  que  part  del  sòtil  ha  mig  davallat  i  és  en  perill 
d'esfondrament. Presumiblement és una cova funerària talaiòtica, coneguda també amb 
el nom de sa Cova des Milans.

Sobre el fet de teixir dins coves, vegeu l’entrada anterior, la següent i la de sa 
Cova de n’Ebrí.
 
Cova des Teixidor, sa
Fonètica: «Ç�«D««SÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral
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Cavitat artificial prehistòrica situada a la costa llombardera, entre es Bauç i Cala 
Figuereta, dins es Racó de ses Piquetes, a la part alta del penya-segat. S'hi davalla per un 
cingle perillós, ja que hi ha una passa molt mala de donar, per causa de l'estretor del 
viarany. És de forma irregular, de 13 m de llargària, per 7'50 m d'amplària màxima, vora 
l'entrada.  Al  final  fa  una  mena  de  cambra  ovalada  de  3  m  de  llargària,  per  4  m 
d'amplària. La paret de la dreta forma dues concavitats i el pis mostra diversos nivells. 
L'altura és variable i disminueix cap al final, on una persona no pot estar dreta. Sembla 
que part del jaciment es troba a l'exterior, sobre el penya-segat. Va servir d'amagatall de 
contraban. Es conta la llegenda que els moros hi teixien, en un intent d'explicar la gènesi 
del nom.
 
Cova des Tonedors, sa
Fonètica: «Ç�«D««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Cavitat de la costa de s'Alqueria Blanca, situada prop de Portopetro, en el lloc dit 
es Tonedors, entre sa Cova des Apòstols i na Llesca. Està situada a la meitat de l'altura 
del penya-segat, amb una boca d'unes 40 passes d'amplària. S'endinsa unes 25 passes, 
amb una altura  que permet a alguns indrets que una persona estigui dreta. El paladar és 
pla i el trespol també, tot i que té diferents nivells i és abundós de cocons. Una pedra 
migparteix la boca, de tal manera que des de la mar estant hom té la impressió que són 
dues coves, per la qual cosa alguns informants parlen de ses Coves des Tonedors. Diuen 
que hi havia aigua dolça. Dóna nom a la zona dita es Tonedors.

Sobre  la  motivació  toponímica  es  diuen  algunes  coses.  Un  informant  sentia 
contar als vells que hi tonien les ovelles de la possessió de sa Punta, cosa difícil de 
creure, ja que l'accés a la cova no és fàcil. També es diu que té l'aparença de sestadors. 
Una altra versió diu que els tonedors de la contrada, en acabar la feina de tondre, hi 
anaven  a  fer  una  festa  i  s'hi  menjaven el  brossat,  versió  que  podria  ser  creïble,  si 
observam que a la Mola de Formentera hi  ha una cova, en la qual es feien dinars i 
bauxes, batejada amb el nom de sa Cova de la Plaerança. 

Dins  el  torrent  de Cala  Murada hi  ha una covota d’accés fàcil  amb idèntica 
denominació. Un document de 1406 referent a un propietari des Fangar, tocat d'oradura, 
hi deu fer referència. Es diu que un tal Truiols tenia ovelles a una cova, anomenada de 
Cala Murada, i quan les tonien les escouava i amb un ferro roent les cremava, de la qual 
cosa moltes morien (RRV, 1979: 118).
 
Cova des Turmassot, sa
Fonètica: «Ç�«D«R«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Cavitat de la costa llombardera, situada entre es Bauç i Cala Figuereta, dins el 
sector  de  ses  Piquetes.  És  una  perforació  que  travessa  es  Turmassot  de  sa  Cova 
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transversalment, des de la costa cap a la mar, que n'ocupa l'interior. Ambdós referents es 
donen nom recíprocament.
 
Cova des Vapor, sa
Fonètica: «Ç�«D«R«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
Longitud: 520
Situació: litoral

Cavitat del litoral curiablanquer, situada a les proximitats des Caló de sa Galera, 
entre sa Pesquera des Vapor i sa Cova des Adolços. S'hi accedeix per un cingle, a uns 4 
m sobre la mar, i després cal avançar unes deu passes per un lloc difícil. La cova, que té 
una punta al davant d'unes deu passes de llargària, mostra una entrada d’uns 5 m d'altura 
i unes vint passes de llargària i desplega una profunditat d'unes vint passes més. L'altura 
disminueix a mesura que hi penetram. A l'esquerra, mirant cap a la mar, fa un doble 
sostre que goteja en alguns llocs i serveix de refugi als nombrosos coloms que hi crien. 
Hi ha diversos cocons envaïts per la mar.

La motivació del topònim és el naufragi, en aquest lloc, el 5 de febrer de 1878, 
del  vaixell  anglès  Zero,  de 772 tones,  que  feia  quatre anys  que navegava.  Entre el 
carregament que intentaren salvar hi havia bótes de vi blanc, taronges i objectes nàutics. 
En dóna notícia detallada M. Pons (1980).

CTM, p. 469; MGM, 43-11b. 
 
Cova des Vell Marí, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÇ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Cavitat del litoral de Calonge, situada dins Cala Ferrera, entre sa Pesquera de sa 
Partió i es Pi Calent. S'obre dins un forat de forma allargada, vertical, que surt uns 2 m 
de l'aigua. El sòtil perd altura a mesura que penetram a l'interior, de tal manera que a uns 
10 m ja no s'hi pot entrar més sense equip, per bucejar enmig d’uns 4 m d’aigua sobre 
un llit arenós. L'amplària de la cavitat al nivell de l'aigua és d'uns 3 m, però en el fons 
deu ser d'uns 5 o 6 m. Desconec la longitud total de la galeria. Entre 1928 i 1930 hi 
mataren una foca (Monachus monachus) amb dinamita.
 
Cova des Vell Marí, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÇ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral
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Cavitat de la costa de Santanyí, situada a Cala Santanyí, entre sa Pesquera d'en 
Maixura i  es Forat des Cagador de sa Geneta.  És una bella cova marina, navegable 
només amb una embarcació petita, pel fet que l'entrada és estreta. Hi ha uns 20 m o 25 
m d'aigua cap a l’interior i després una tenassa d'uns 10 m amb alguns gorgs. A l'extrem, 
hi ha uns 5 m d'arena gruixada. L'amplària és d'uns 10 m i l'altura és d'uns 2'50 m sobre 
el nivell de l’aigua.
 
Cova des Vell Marí, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÇ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509
Situació: litoral

Cavitat marina de la costa llombardera, situada en es Bauç, entre sa Cova des 
Carabiners i s'Escar d'en Tomeu Clar. Vista des d'una embarcació, sembla no tenir més 
d'uns 8 m de llargària, però al final fa una segona sala, el portal de la qual només s'alça 
un pam sobre l'aigua o una mica més. La profunditat marina no és superior a 1'50 m. La 
segona sala deu tenir uns 10 m, però la falta de llum m’impedí veure'n el final. Hi ha 
boldes que permetien que el pinnípede descansàs fora de l'aigua.
 
Cova des Vell Marí, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÇ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Cavitat natural de la costa des Llombards, situada a s'Almunia, entre es Maquer i 
sa Seca des Al·lots. És una cova marina d'unes 16 passes de llargària, per unes 6 passes 
d'amplària i una altura d'uns 2 m sobre el nivell de la mar. Al final hi ha una platgeta 
d'arena i pedres. Davant la boca, que té només unes 4 passes d'amplària, hi ha un illotet. 
Un dels informants, vers 1913-1915, en va veure sortir un animal «que tenia manetes». 
Eixí de la cova i del caló i mentre altres al·lots deien que era un ca marí, ell estava ben 
convençut que era un vell marí. Diria que no anava desencaminat.
 
Cova des Verger, sa
Fonètica: «Ç�«D«R«RÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 505.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Cova d'en Xelià, situada a ses Salines, a sa Vall, 
dins es Verger, vora es Pinaret d'en Morlà.
 
Cova des Xebel·linar, sa
Fonètica: «Ç�«D«S«B«È
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Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 507
Situació: interior

Cavitat  situada  a  Cas  Perets,  dins  sa  Pleta  des  Xebel·linar,  reaprofitada  per 
construir-hi una cisterna.
 
Cova des Xebel·linar, sa
Fonètica: «Ç�«D«S«B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Cavitat natural, no gaire gran, oberta prop d'una cisterna, situada a Santanyí, dins 
es Xeberlinar, prop dels pins del mateix nom, dins Son Danús Vell.
 
Cova des Xomeus, sa
Fonètica: «Ç�«D«SÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar de Can Xomeu, situat al litoral santanyiner, a 
Cala Figuera, entre s'Escar de Can Pere Pau i s'Escar d'en Racó.
 
Cova Figuera, sa
Fonètica: «Ç�«ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Mena de balma grossa del litoral curiablanquer, situada a Portopetro, entre es 
Caló des Macs i sa Roca d'en Jordi.  Té el fons d'arena i pedres i és navegable amb 
embarcacions petites. Hi ha rocasses al fons, caigudes del sòtil.  Des de terra s'hi pot 
entrar pel costat de l'est, per sobre un cintellet. És cau de coloms i deu el nom a una 
figuera seca que encara es veu al  sòtil  i  que un dels informants conegué ben verda. 
Antigament s'hi rentaven les dones.

La caiguda de la preposició i l'article apunten cap a l'antiguitat del topònim. 

CTM, pàgs. 451 i 1214; MGM, 43-9b.

1786, Cova Figuera. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).
1818, Cova Figuera. Apeo de Garay (Santanyí).
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Cova Foradada, sa
Fonètica: «Ç�«R«ÈDD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Forat de la costa llombardera, situat a s'Almunia, entre el racó del mateix nom i 
el caló. Està dins una entrada marina d’ aigües profundes i més de 25 passes de llargària. 
El pont que forma, d’unes 12 pases de longitud, s'alça de 3 m a 5 m sobre l'aigua. Els 
dies  de  tempesta  es  converteix  en  un  immens  bufador,  que  per  escassos  metres  no 
travessa dins es Caló des Mariners.

CTM, p. 451; MGM, 43-2h.
 
Cova Foradada, sa
Fonètica: «Ç�«R«ÈDD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Cavitat marina de la costa de s'Alqueria Blanca, situada vora es Caló d'en Garrot, 
entre sa Cova des Coloms i es Banc des Llaüt. És un forat baix que travessa la punta en 
la qual està situat. Deu tenir 25 o 30 passes de llargària i unes 4 o 5 d'amplària. El sòtil 
és irregular i es troba a una altura que oscil·la entre els 4 m sobre la superfície de l'aigua 
fins a un metre, o menys. La profunditat a la part del caló no supera els 2 m i a la part de 
fora deu passar dels 4 m.
 
Cova Foradada, sa
Fonètica: «Ç�«R«ÈDD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Cavitat de la costa llombardera, situada entre s'Almunia i es Bauç, en es Cingle 
d'en Palou, entre es Racó d'en Coa i ses Pedreres des Bauç. Es tracta d'un pont natural 
que forma al darrere una covota de cel mig obert, conseqüència de l'abisament de la 
duna quaternària que l'alberga. Només és accessible per mar i és cau d'una important 
colònia de coloms de mar. També es diu sa Cova des Cingle d'en Palou.
 
Cova Foradada, sa
Fonètica: «Ç�«R«ÈDD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515.5
Situació: interior
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Cavitat,  casa  i  terreny  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  situats  a 
s'Alqueria Blanca, entre sa Pleta d'en Roig i na Xot. La cova és natural, oberta en una de 
les parets verticals del torrent, orientada cap a l’oest i amb uns 10 m de llargària per uns 
7 m d'amplària. Un mur de paret seca en tanca la part útil, de planta trilobulada, situada 
a un nivell  més alt  i  amb una altura interior de 2 m. La motivació és troba en una 
claraboia natural del sòtil, que té 1'50 m per un metre i està a uns 3'50 m del sòl. 

Es contava una rondalla localitzada en aquest lloc: 

«Un temps es pastors menaven un al·lotell que els ajudava  a fer ses feines pròpies de 
s'ofici. Un dia que es pastor va dur sa guarda devers sa Cova Foradada, va sentir que a dins hi 
havia gent que feia lulea i, en guaitar per s'ull de bou des sòtil, va veure un escabotell de moros. 
Ben regirat, va agafar es fabiol i se va posar a sonar. Aquell fabiol, mentre sonava, anava dient: 
"pastoret ves a la vila / i mena la gent que hi ha / que a sa Cova Foradada / vint-i-cinc moros hi 
ha." S'al·lot ho va sentir i va córrer a cercar auxili».

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 451; MGM, 43-7c.

1806. Sebastià Barceló declara haver sembrat tres quartons de vinya a la Cova Foradada. RRV (2000: 
186).

1818, Cove Foredade / Coue Foredada. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Cova Foradada, sa
Fonètica: «Ç�«R«ÈDD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Arc, situat a la costa de Santanyí, entre es Caló d'en 
Perdiu i Solimina, dins es Blanquer, entre sa Cova des Blanquer i sa Cova de Solimina.
 
Cova Foradada, sa
Fonètica: «Ç�«R«ÈDD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517
Situació: litoral

Cavitat  de  la  costa  curiablanquera,  situada vora  sa  Barca  Trencada,  entre  sa 
Pesquera d'en Lluís i sa Pesquera des Forat. És una cova marina, rodonenca, d'uns 20 m 
de diàmetre, d'aigües profundes i de sòtil destruït a la part de la boca, la qual és petita i 
pren la forma de pont. Hi pot entrar una petita embarcació i prop hi ha una altra cova 
amb uns bufadors grossos, o forats, a dins. Un informant la rebatejà modernament amb 
el nom de sa Cova Blava, a imitació segurament de la cova homònima de Cabrera.
 
Cova Gran, sa
Fonètica: «Ç�«ÈÄR
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 507
Situació: interior

Cavitat santanyinera situada dins Son Danús Nou. És la que està més a ponent de 
les quatre que formen el  conjunt  de ses Coves de sa Marina.  És una cova artificial 
prehistòrica d’enterrament, d’època talaiòtica. Parcialment té el sòtil esfondrat, ja que 
només  un  petit  sector  amb  una  columna  adossada  conserva  la  cobertura.  No  està 
excavada a cap front rocós, sinó que és totalment subterrània.
 
Cova Gran, sa
Fonètica: «Ç�«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Clot d'extracció de grava actualment reblit, situat a s'Alqueria Blanca, al lloc dit 
ses Coves de sa Grava. Era un buit circular d'uns 50 m de diàmetre. Devia tenir 20 o 25 
m de profunditat. Es degué començar a cobrir vers 1965 o potser més tard i va tardar 
molts anys a ser ple. A sobre, actualment hi ha el camp de futbol de s'Alqueria Blanca.
 
Cova Juana, sa
Fonètica: «Ç�«ZÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tancat santanyiner de forma trapezoïdal, situat entre sa Marina Gran i el terme 
de ses Salines, antigament dividit en rotes de forma romboïdal que ara es troben en sa 
major  part  cobertes  per  la  vegetació  espontània.  Hi  predomina  la  garriga  baixa  de 
romaní. Hi ha alguns pins i qualque peu de mata-selva (Rhamnus alaternus).

Motivà la denominació del tancat una cova artificial talaiòtica amb el sòtil mig 
esbucat,  que  formava dues  estàncies.  Fa anys que fou reblida.  Es  trobava vora  una 
inflexió de la paret de ses Rotes des Camp de s'Avenc.

Sobre l'antic adverbi jusà / jusana, vegeu l’entrada es Pou Juà.

CTM, Sa Cova Joana; MGM, Cova Joana.

1946, Cova Juana, PcPtr.
 
Cova Negra, sa
Fonètica: «Ç�«È«ÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4362.5
Longitud: 514.5
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Situació: interior

Cavitat curiablanquera, situada a la part meridional des Puig de ses Donardes, 
dins sa Marina des Sabaters. És més pròpiament una balmeta, amb una boca de 3 m 
d'amplària per 3'50 m d'altària, orientada al sud-est. La llargària de la cambra, de planta 
triangular,  és de 4'50 m. Està tancada per un mur de pedra en sec (amb alguna pedra 
bastant grossa) que té un portal de 0'40 m d'amplària. Serveix d'aixopluc al bestiar.
 
Cova Petita, sa
Fonètica: «Ç�««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 507
Situació: interior

Cavitat artificial talaiòtica santanyinera, la més isolada del conjunt de ses Coves 
de sa Marina, dins Son Danús Nou. És de planta bilobular, excavada dins el marès, amb 
columna exempta. Conserva un conjunt de gravats rupestres en el sòtil.  S'hi destrien 
cercles amb radis, triangles i una mena d'embarcació. També hi ha creus que semblen de 
factura més moderna. 
 
Cova Petita, sa
Fonètica: «Ç�««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357
Longitud: 504.5
Situació: interior

Cavitat de ses Salines, situada dins es Mitjà de sa Cova, una zona marginal dels 
conradissos de n'Amera, dins la possessió des Rafal Genars. Més que una cova és un 
petit  cau  de  conills,  abans  amagat  dins  una  mata  i  ara  ben  visible  pel  fet  d'haver 
deforestat l'indret. És inaccessible per a una persona, ja que no té més d'una trentena de 
centímetres d'altura, per una llargària d'unes quatre passes. A sobre, ara es veuen les 
restes d'una construcció absidal prehistòrica, molt degradada. També es coneix amb el 
noms de sa Cova i es Cau Petit.
 
Cova Reial, la
Fonètica: *«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny de conreu, de localització desconeguda, situat gairebé amb tota seguretat 
a s'Alqueria Blanca.

1578. S'estima a Mateu Valens "una rotta ditta la coua Real". Stims, f. 70 v.
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Cova Roja, sa
Fonètica: «Ç�«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Covatxa del litoral de Calonge, situada dins es Caló des Corrals, entre es Cocó 
de ses Gambes i es Secret d'en Bielet. És tan petita que quasi no hi cap un home.
 
Cova Roja, sa
Fonètica: «Ç�«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Variant minoritària, no cartografiada, de sa Coveta Roja, cavitat del litoral de 
s'Alqueria Blanca, situada dins es Caló des Llamp, entre sa Punta des Frontet i es Banc 
des Al·lots.
 
Cova Vella, sa
Fonètica: «Ç�«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Gravera Vella, lloc d'extracció inactiu fa molts 
d'anys, situat a la falda nord de Consolació.

Covassa, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Cavitat de la costa de s'Alqueria Blanca, situada vora la boca de Portopetro, entre 
sa Punta de sa Torre i es Penyalar. És gran, oberta a la meitat superior del penyal, a uns 
4 m d'altura. La boca té una alçada d'uns 4 o 5 m, en forma d'arc, la qual arriba al caire 
superior del penyal. S'obre damunt un primer estrat de la roca, a uns 6 m d'altura. Deu 
tenir una longitud d'uns 20 m. Té grans cocons a l'entrada. Sobre la plataforma terciària, 
els temporals de llevant no deixen créixer res en una franja d'una cinquantena de metres.

MGM, 43-9c.
 
Covassa, sa
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Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Cavitat del litoral santanyiner, situada a Cala Figuera, entre sa Cova de s'Òliba i 
na Freda.  Oberta a la part  alta d'un penyalar d'uns 25 m d'altura, té unes 20 passes 
d'amplària, per una llargària de 8 passes. És natural, potser amb algun retoc d'època 
prehistòrica,  ja  que  al  costat  hi  ha  una  cova  artificial  molt  ben  feta,  segurament 
d'enterrament, totalment ennegrida pel fum.
 
Covatxell, es
Fonètica: ««tÈSe´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4359.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Cova salinera pretalaiòtica de planta circular, situada a sa Vall, dins es Pla d'en 
Castell Vell, vora s'Estany de ses Gambes. S'obre a la base d'un turonet de marès, tan 
explotat que, per poc, no la va fer desaparèixer. Té uns 2'20 m de diàmetre i una altura 
que no sobrepassa els 0'70 m, pel fet que es troba quasi reblida de picadís de pedrera. 
L'entrada està desfigurada i la cobertura és com la volta d'un forn.
 
Covatxol d'en Bóta, es
Fonètica: ««ÇS�«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520
Situació: litoral

Cavitat natural de la costa calongina, situada a uns 25 m de la ribera, a sa Punta 
Grossa, prop de na Planes. Quan construïren les cases d'estiueig veïnes, la rebliren de 
pedres. També es diu sa Cova d'en Bóta.

Coves, les
Fonètica: *«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Antiga alqueria santanyinera, situada dins Binilassar, potser coincident en part 
amb el territori de Son Danús Nou. No es pot excloure que pugui ser la mateixa que en 
el segle XVI es digué Possessió d'en Joan Vadora (vegeu l’entrada corresponent).
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1318, setembre. L'alqueria [de] Binilassar anomenada les Coves confronta amb el rafal de la Palla i camp 
de les Llebres. RRV (2000: 33.
 
Coves, na
Fonètica: «È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515
Situació: interior

Nom de diverses tanques de conreu amb arbres i  pletes,  situades a Santanyí, 
entre es Torrent de s'Amarador i na Vidala. Els propietaris són de cognom Coves i de 
malnom Robeta. Observi’s el document.

1869, ne Coves. PcRb.

Coves d'en Bragues, ses
Fonètica: «Ç�«RD«ÈRÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Cavitats situades en el front rocós occidental des Torrent d'en Bragues, davant 
s'Hort d'en Bragues. Són dues coves naturals prehistòriques, retocades artificialment. La 
més oriental, amb l'entrada orientada al sud-est, té una boca de devers 11 m d'amplària, 
tancada per una paret seca moderna. La longitud és de 9 m, amb el pis estructurat en dos 
nivells.  A la part  esquerra té una columna artificial que en els seus oríegens era de 
secció quadrangular, tal com es veu a la base, però l'erosió eòlica l'ha desfigurada. Rere 
aquesta  columna  situada  a  menys d'un  metre  de  la  paret,  es  troben  quatre  o  cinc 
armariets artificials, petits, excavats dins la roca.

La cova occidental, de planta irregular i plurilobular, també mig artificial, té una 
boca de 8 m d'amplària per 2'70 m d'altària, tancada per una paret recta, de pedres, que 
deixa com a obertures úniques un portal, a l'esquerra i un finestró, quasi al centre. Entre 
ambdós orificis sobresurt el cos semicircular d'un forn de coure pa embocat a l'interior 
de la cavitat, la qual té una longitud de 5'25 m. A les parets es troben dos armariets de 
dubtosa antiguitat.
 
Coves d'en Calí, ses
Fonètica: «Ç�«RD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Conjunt de dues cavitats de la costa curiablanquera, situades dins la badiola de 
Mondragó, entre sa Pesquera des Tords Magres i sa Pesquera des Obladells, a banda i 
banda de sa Punta des Lladre. La de llevant és marina, d'uns 20 m de llargària i uns 5 o 6 
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m d'altària. La de ponent, de mesures semblants, té un sòtil escalonat, ple de copinyes 
fossilitzades. Un sol informant en diu ses Coves d'en Carlí.

L'antropònim, possiblement, prové de l'àrab Khálid,  Khalím o Khalíl (vegeu C. 
Barceló, 1983: 110), sense que poguem saber qui n'era el portador. Deu ser un topònim 
molt antic, tal vegada testimoni d'algun àrab posterior a la conquesta. La contrada de 
Mondragó  és  fortament  arabitzada,  amb  presència  de  sínies  i  fassers  i  amb  la 
persistència de topònims com ses Fonts de n'Alis i el que ara ens ocupa. L'antropònim 
Cali està documentat a Llucmajor en el segle XIV, segons B. Font Obrador (1972: 272). 
A Santanyí he recollit la frase «tant té Ali com Cali», usada en el sentit de 'tant és una 
cosa com l'altra'. Les variants «Tant és ali com camali» (sic) i «Tal és N’Ali com és 
Cali» apareixen al  DCVB, s. v. ali, i la  primera d’aquestes dues es documenta també a 
la  Rondalla  de  rondalles de  Lluís  Galiana (1740-1771),  editada  per  Carles  Ros  (L. 
Galiana, 1988: 344). Se’n troben més exemples a M. Conca (2002: 57).

Coves d'en Carles, ses
Fonètica: «Ç�«RD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Conjunt de dues cavitats naturals, situades a s'Alqueria Blanca, dins es Torrent 
de l'amo en Tomeu Domingo, entre sa Pleta d'en Relló i sa Costa de na Bandera. 
 
Coves d'en Carlí, ses
Fonètica: «Ç�«RD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada,  deformada  i  minoritària,  de  ses  Coves  d'en  Calí, 
situades a la costa de s'Alqueria Blanca, dins la badia de Mondragó, entre sa Pesquera 
des Tords Magres i sa Pesquera des Obladells, a banda i banda de sa Punta des Lladre.
 
Coves de Can Simonet, ses
Fonètica: «Ç�«RD«ÇÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507
Situació: interior

Conjunt de tres coves artificials talaiòtiques que no són altra cosa que les restes 
d'una gran cova funerària de la qual s'esfondrà quasi tot el sòtil. El resultat actual és una 
zona abisada amb tres balmes laterals, situada en es Llombards, a l'oest de les runes de 
Can Simonet Vell. L'única troballa arqueològica coneguda d'aquest jaciment és un disc 
de bronze incomplet amb una mena de relleu piramidal en el centre.
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Coves de la Mata, les
Fonètica: *«Ç�«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut d'una finca no localitzada. També apareix amb el nom de 
la Cova de la Mata. Entre els propietaris figura l'honor Nicolau Caldés. 

1818, las Coves de la Mate / Cova Mata (sic) / Covas de Mata. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Coves de s'Estret des Temps, ses
Fonètica: «Ç�«RD««ÇR««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Cavitats de la costa de Santanyí, situades a s'Estret des Temps, entre s'Enquetja i 
sa Pedrera d'en Cornello. Són dues o tres balmes no gaire grans, situades a ran d'aigua.
 
Coves de sa Grava, ses
Fonètica: «Ç�«RD««ÈÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Conjunt de cavitats, situades a s'Alqueria Blanca, a baix de Consolació, entre sa 
Marina i ses Teuleres, dins terreny comunal. Quasi totes estan reblides. Sobre la major, 
sa Cova Gran, hi ha actualment un camp de futbol. Antigament hi havia una comuna 
coneguda sota el nom des Clot de sa Grava que tal vegada es referia a aquest mateix 
lloc.

1903, las cuevas de la grava. APS.
 
Coves de sa Marina, ses
Fonètica: «Ç�«RD«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 507
Situació: interior

Conjunt  de  quatre  cavitats  artificials  prehistòriques,  dues  de  les  quals  són 
pretalaiòtiques i les altres dues talaiòtiques. Estan excavades dins el marès, a la part de 
llevant de sa Marina Gran, dins Son Danús Nou.
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CTM, p. 479.
 
Coves de Son Real, ses
Fonètica: «Ç�«RD«Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny sense arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, dins Son 
Real, vora Can Serres. Hi havia coves d'extracció de grava, les quals el 1982 ja estaven 
totalment reblides.
 
Coves del Rei, ses
Fonètica: «Ç�«RD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Variant  no cartografiada de ses  Coves  dels  Reis,  situades  dins  el  torrent  del 
mateix nom.

CTM, p. 479.
 
Coves dels Reis, ses
Fonètica: «Ç�«RD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Conjunt de tres coves prehistòriques situades dins el torrent del mateix nom, al 
peu  d’un  penya-segat  que  les  protegeix  de  la  tramuntana.  Són  naturals,  retocades 
artificialment, amb més boca que profunditat. La de l'oest té, davant l'entrada, un mur 
talaiòtic de funció desconeguda. Són conegudes també sota la variant de ses Coves del 
Rei, sense que pugui dir quina és l'antiga. Alguns informants puntualitzen que són ses 
Coves  dels  Reis  perquè n'hi  ha tres  i  el  nom faria  referència als  tres  reis  d’Orient. 
L’explicació pot ser bona.
 
Coves des Metge, ses
Fonètica: «Ç�«RD«RÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 505
Situació: interior
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Coves artificials modernes, obertes dins el marès, situades en es Llombards, a sa 
Vallet, dins es Caragol, vora ses Barreres des Metge. 
 
Coves des Porcs, ses
Fonètica: «Ç�«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511
Situació: interior

Conjunt  de  dues  coves  artificials  talaiòtiques,  situades  a  Santanyí,  dins  Son 
Morlà. S’obren en el front d’una de les parets rocoses des Torrent des Porcs.
 
Coves des Tonedors, ses
Fonètica: «Ç�«RD««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Cova  des  Tonedors,  situada  a  la  costa  de 
s'Alqueria  Blanca,  prop  de  Portopetro,  entre  sa  Cova des  Apòstols  i  na  Llesca.  La 
pluralització és causada pel fet que, des de dins la mar estant,  sembla haver-hi dues 
cavitats, ja que una pedra migparteix la boca.
 
Coves des Vergeret, ses
Fonètica: «Ç�«RD«R«RZÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352
Longitud: 505
Situació: interior

Conjunt de tres cavitats prehistòriques, situades a ses Salines, dins es Vergeret 
de sa Vall. Es troben en el racó denominat s'Aprés de ses Cabres. La que està més cap a 
llevant, cap a dins l'aprés, té l'entrada artificial, oberta al sud-oest i precedida per un 
corredor d'1'90 m de llargària, per 0'75 m d'amplària i 2'40 m de profunditat màxima. 
Les mesures de la cambra, allargada transversalment, són de 7 m, per 3'60 m. El portal 
té 1'80 m d'altura. La cova d'enmig, potser dita antigament la Cova de Magaluf (vegeu 
l’entrada corresponent), situada a una quinzena de metres de l'anterior, és natural, de 
planta  irregular,  d'uns  15  m  de  llargària,  amb  l'entrada  retocada  artificialment.  La 
tercera, fora ja de l'aprés i oberta més cap al sud-oest, és una cova natural, molt baixa, 
d'uns 5 m de longitud. Prop de les entrades de les dues primeres, es veuen materials 
ceràmics molt fragmentats, de les èpoques pretalaiòtica, romana i àrab. No gaire lluny 
de la tercera cova hi ha la mínima expressió d'unes pedres talaiòtiques arrenglerades.
 
Coves des Vicari, ses
Fonètica: «Ç�«RD«RÈR
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Barriada periurbana de Santanyí, situada al nord i al nord-est de la vila, entre les 
carreteres de Felanitx i de s'Alqueria Blanca. És un nucli de cases antigues, humils, amb 
portal rodó i finestra a sobre, bastides vers el segle XVIII. No s'hi coneix cap cova ni se 
sap que hagi estat mai de cap vicari. Segons B. Vidal i Tomàs (art. Santanyí del CTM, p. 
1489) abans es deia Son Coves d'en Vicari, cosa que gairebé corroboren els documents 
adjunts. Per tant, la possessió de Son Coves arribava antigament fins a la vila.  Vicari 
deu ser un antic malnom.

CTM, p. 480; 43-2b

1867, 28 de setembre, «S'Era, sita en el término de Santañy y lugar de las Covas del Vicari». PcLl.
1869, Covas d'en Vicari. PcRb. Aquesta família de Can Robeta porta el llinatge Coves (grafiat Covas).
1871, 29 de setembre, Las Covas del Vicari. PcMa.
1872, 9 de juliol, «Calle Coves d’en Vicari, antes Clos d’en Rado». PcMa.
1875, 10 de gener, «Calle Cuevas de Vicario, antes Clos d’en Rado». PcMa.
1876, 16 de maig, «la Calle de las Cuevas del Vicario»; «Calle denominada Las Cuevas del Vicario»; Las 
Covas del Vicari. PcMa.
1896, Son Covas o Covas del Vicari. PcG.
 
Coves Negres, ses
Fonètica: *«Ç�«È«ÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim extingit, de situació desconeguda.

1818, Coves Negras / Coues negres. Apeo de Garay (Santanyí).

Coves Roges, ses
Fonètica: «Ç�«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Espècie  de  balma  perforada  de  coloració  ferruginosa,  situada  al  litoral  de 
Calonge, a la boca de Cala Ferrera, amb continuació dins es Caló des Corrals.  Està 
orientada vers es Faralló de Cala Ferrera.

Coveta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
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Longitud: 518
Situació: litoral

Cavitat de la costa de s'Alqueria Blanca i pesquera d’oblades, de nit, situada vora 
la boca de Portopetro, entre sa Pesquera de s'Illot i sa Pedra Tallada. No es visible des 
de la part alta de les penyes i s'hi accedeix a través d'un davallador. És un covitxol 
profund, situat a 1'50 m sobre la mar. 
 
Coveta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Pesquera de la costa llombardera, situada a s'Almunia, entre sa Pesquera d'en 
Soler i es Racó de sa Cova Foradada. L'accés és difícil, ja que cal baixar per un penyal 
molt rost fins a 7 m sobre el nivell de la mar i entrar dins una cavitat situada a la dreta 
del davallador, mirant cap a la mar. La cova és a 1'50 m sobre l'aigua i té una llargària 
d'uns 3 m i altres tants d'amplària. Un home no hi pot estar dret del tot i en pescar de 
vegades la canya pega a dalt.
 
Coveta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Cavitat del litoral de Calonge, situada dins Cala Ferrera, entre es Pi Calent i sa 
Pesquera de s'Ombra. És un covatxell roig, situat al peu d'un penyalet vertical d'uns 6 m 
d'altura.
 
Coveta, sa
Fonètica: «È««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Pesquera de salpes i cavitat de la costa salinera, situades entre es Port i  Cala 
Galiota i entre s'Escar de s'Olier i sa Pedra Plana. És una entradeta de la mar, de forma 
trapezoïdal, que té un metre d'amplària a la boca, 3 m de llargària i 2'5 m d'amplària al 
final,  lloc  en  el  qual  s'obre  una  petita  balma  que  amida  1'50  m  de  llargària.  La 
profunditat  de l'aigua no supera el  metre. També es diu,  minoritàriament,  sa Coveta 
Roja.
 
Coveta, sa
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Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada prop des Racó de sa Comuna, entre sa 
Tronassa i es Confessionari. Desaparegut l'informant, l'indret precís és mal de localitzar. 
Possiblement es baixa a la mar a través d'una petita encletxa. 

Coveta de sa Mitja Lluna, sa
Fonètica: «Ç««D««ÇZ«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa de s'Alqueria Blanca, situada entre Portopetro i sa Barca 
Trencada i entre sa Mitja Lluna i es Recingle d'en Cega. S'hi va des del cocó de sa Mitja 
Lluna. Cal anar uns metres aferrat pel penya-segat per arribar a una petita cavitat situada 
a uns 2'5 m sobre el nivell de la mar, en la qual només cap una persona.
 
Coveta Roja, sa
Fonètica: «Ç««È�Z«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada i minoritària de sa Coveta, situada a la costa salinera, 
entre es Port i Cala Galiota i entre s'Escar de s'Olier i sa Pedra Plana.
 
Coveta Roja, sa
Fonètica: «Ç««È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Lloc  de  la  costa  curiablanquera,  situat  dins  es  Caló  de  ses  Egües,  entre  sa 
Pesquera des Sards i sa Pesquera de ses Llisses. Aquest últim indret és en realitat el lloc 
de pesca de la cova. A la balma, s'hi va per una escala moderna i encimentada que té 
quatre trams d'escalons. La penya té uns 9 m d'altura i al cap d'amunt fa un poc de 
barbacana. Dins el racó de la coveta, de coloració ferruginosa, hi ha una tenasseta sobre 
la qual puja la mar quan no està en calma. També es diu sa Cova de ses Llisses.
 
Coveta Roja, sa
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Fonètica: «Ç««È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Mena d'aixopluc  de color  rogenc,  situat  dins  una mica de raconet  del  litoral 
curiablanquer, en es Caló des Llamp, entre sa Punta des Frontet i es Banc des Al·lots. 
També en diuen sa Cova Roja.

Covetes, na
Fonètica: *«È««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, d’un indret no localitzat.

1818, ne Covetes. Apeo de Garay (Santanyí). 

Covetes, ses
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny urbanitzat, amb algunes tanquetes de conreu, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre Ca s'Escolà i es Clos des Garrovers.

1536, 4 d'octubre. S'esmenta el clos de Salvador Valens, dit les Covetes. RRV (2000: 121).
1695, las Covetas. Era de Guillem Rigo. ARM, D-1281.
1763, 3 de maig, las Covetas. PMP.
1818, les Covetes / las Covetas. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Creta, sa
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347
Longitud: 506.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines. 
Comprèn el sector de ribera que va de sa Punta de sa Creta en es Davallador de sa Creta, 
és a dir, un tram de costa lleugerament arquejada i amb un penyalar de 25 m d'altura. El 
topònim és quasi un hàpax a les Balears, ja que només se'n coneix un altre (idèntic) a la 
costa  de  Llucmajor  (C.  Aguiló,  1996:  63-64).  Bell  arcaisme  amb  el  significat  de 
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'crivella, encletxa', modernament crétua a la Costa Brava, mot germà del castellà grieta, 
portuguès greta, italià dial. cretta, provinent segons J. Coromines (DECat. s. v.) del llatí 
CREPITA 'esclatada' participi femení de CREPARE, documentat per primera vegada devers el 
1400. El mestre diu que és mot viu a Mallorca (a més de ser-ho en el Rosselló), però cal 
puntualitzar dient que a l'illa és un pur fòssi, supervivent només en els dos topònims del 
Migjorn (C. Aguiló, 1999: 52-53).

La motivació no és clara en el topònim llombarder. J. Coromines explica Cretes 
(ETC, II, p. 85 i OnCat. s. v), poble del Matarranya, d'aquesta mateixa manera, però en 
la primera obra dóna com a segona possibilitat el significat de 'gredes, argiles', a partir 
d'un mossarabisme  CRETAS.  Cal anotar que enmig d'un dels estrats  de sa Creta, en el 
centre de la zona així anomenada, hi ha una terra molt vermellosa, una mena de mangra 
que no es troba a altres paratges de la mateixa costa.

Com a congèneres forans, a més de la població tot just citada, cal assenyalar el 
Cretall, en el municipi de Tàrbena, a la Marina, en el País Valencià (J. L. Roman del 
Cerro i Míkel d'Epalza, 1983: 271). A Siurana de Prades hi ha un lloc dit la Gritella i 
existia el cognom Cretella, amb les variants Critella i Gretella, amb grafies diverses (R. 
Amigó i  Anglès,  1995:  161,  207 i  208).  Una variant,  cleta,  apareix  a  un  sonet  de 
Francesc Vicent Garcia, el rector de Vallfogona: «Tire's allà, no sia tan fresqueta, / que 
jo  no só d'aqueixa  compostura /  puix  tindré a molta  sort  i  gran ventura /  si  la  puc 
colombrar per una cleta».

1867, Creta. Circumscripció parroquial. APS.

Creu, sa
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat al peu de Consolació i 
avui parcialment ocupat per una gran gravera. Pren el nom d'una antiga creu de ferro que 
s'alçava  a  l'inici  del  puig,  damunt  un  turmassot  cònic  de  pedres  i  mescla,  vora  el 
començament de sa Drecera. Vegeu les Creus.

1818, la Creu. El terreny era d'un Salvador Vidal, àlies Molla. Apeo de Garay (Santanyí).

Creu d'en Llaneres, sa
Fonètica: «ÇR«D«´«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511.5
Situació: interior

Creu de terme situada dins el casc urbà de Santanyí, a la confluència des Camí 
de s'Alqueria Blanca i  es Camí de s'Amarador. Bastida sobre una estructura de cinc 
escalons, té la base, el fust i el capitell octogonals. La creu pròpiament dita és moderna; 
l'original, trencada i amb l'anagrama de Maria es conserva en el Museu Parroquial de la 
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vila.  Són  remarcables  les  figures  que  ornamenten  cadascuna  de  les  cares  del  fust, 
gairebé inidentificables. Hom la suposa obra de devers els segles XV-XVI. Vegeu APF 
(1989: 7). Tant aquesta com altres creus de terme de la vila, es troben situades al llindar 
de la població, vora les bifurcacions dels camins. Sobre el tema dels entreforcs i les 
creus cal consultar l’article de J. Moran i Ocerinjauregui (1998-1999).
 
Creu de Can Colovet, sa
Fonètica: «ÇR«D«ÇNÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Creu de terme de Santanyí, situada a sa Placeta de Can Colovet. És de pedra de 
Santanyí i s'aixeca sobre un tambor de secció octogonal, amb diverses motlures. Porta la 
data de 1876. Substitueix una creu més antiga, destruïda durant la revolució de setembre 
de 1868. Vegeu APF (1989: 8-11). També es diu sa Creu des Tren.
 
Creu de n'Alcaid, la
Fonètica: *«ÇR«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: ? 
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'una creu d'ubicació desconeguda, possiblement de Santanyí. El 
1695 apareix el malnom Alcayt lligat al cognom Vidal. ARM, D-1281.

1730, la Creu de n'Alcayt. AHM, RP, 2934 / 38. Cortesia d'Antoni Vidal.
 
Creu de Pedra, la
Fonètica: *«ÇR«D«ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'una  creu  de  localització  desconeguda,  probablement  de 
Santanyí.

1767, 1768, 1769, 1770, Gabriel Oliver..., «quarterada de terra que li tenc llogada a la Creu de Pedra». 
APS, Plagueta d'albarans. Cortesia d'Andreu Ponç.
 
Creu del Calvari, la
Fonètica: *«ÇR«D««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
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Situació: interior

Nom d'una creu de localització desconeguda, possiblement situada a Santanyí.

1730, la Creu del Calvari. AHM, RP, 2934 / 38. Cortesia d'Antoni Vidal.
 
Creu des Camí Nou, sa
Fonètica: «ÇR«D««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada, residual, de sa Creu des Cementeri, situada dins la vila 
de Santanyí, a l'inici  de la  carretera de Cala Figuera,  una via que es coneix  sota el 
topònim es Camí Nou.
 
Creu des Carrer de Ciutat, sa
Fonètica: «ÇR«D««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Creu de terme situada a Santanyí, a la confluència des Carrer de Ciutat  i  es 
Carrer de Campos. En suplanta una de més antiga, construïda el 1623, que estava vora 
es Carreró de na Marcelinga i fou derrocada possiblement durant els avalots de 1868. 
Se’n conserva un fragment en el Museu Parroquial. L’actual és de pedra de Santanyí i 
s'alça sobre una base quadrangular. El cos inferior és un tambor hexagonal, com el fust, 
que també ho és. El capitell presenta decoració de fulles. S’hi destria, molt esborrada, la 
data de 1878.
 
Creu des Cementeri, sa
Fonètica: «ÇR«D«««ÈER
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Creu de terme, de pedra de Santanyí, situada a la vila, a l'inici de la carretera de 
Cala Figuera, dins una mica de placeta que s'eixampla entre els carrers de Bernat Vidal i 
Tomàs, des Pontàs i de la Mar. S'alça sobre cinc graons de planta circular, damunt un 
suport  cilíndric  de  pedra,  coronat  per  un  rústec  capitell  en  el  qual  es  destria,  molt 
esborrat, l'anagrama de Maria. La creu pròpiament dita, és moderna, de l'època de la 
Guerra Civil.  No se sap quan es bastí aquest monument, però pel primitivisme de la 
l'execució hom el suposa obra del segle XIV o XV. Vegeu APF (1989: 6).
 
Creu des Tren, sa
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Fonètica: «ÇR«D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Creu de Can Colovet, situada a Santanyí, a sa 
Placeta de Can Colovet. Deu el nom a la proximitat del final de la línia fèrria Palma-
Santanyí, que fou inaugurada el 1917 i va estar en ús fins el 1964.

1890, 5 de gener, «la plazuela de la Cruz de la calle del Aljibe». Sembla més una indicació de situació que 
un vertader topònim. LAAS.

Creuer des Camins, es
Fonètica: «R«ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma irregular, format per nou tanques de conreu amb arbres, situat 
a s’Alqueria Blanca, entre na Xot i sa Serra des Revell. Té unes mesures mitjanes d'uns 
525 m, per uns 200 m. Hi conflueixen es Camí de Son Valenç, es Camí de sa Serra des 
Revell i el camí antic que va de Santanyí a Portopetro. 

1818, Crever Camins / Crav[e]r dels Camins. Apeo de Garay (Santanyí).

Creuer des Pujol, es
Fonètica: «R«ÇD«ÈZ�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior

Intersecció de dos camins, situada en es Pujol. Un és sa Travessia des Pujol i 
l'altre es Camí de Cas Concos i la seva prolongació dita es Camí de França d'en Barres. 
També en diuen es Creuers des Pujol.
 
Creuers, es
Fonètica: «R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 511
Situació: interior

Conjunt de finques de nom motivat per dues interseccions de camins, formades 
pes Camí des Creuers, es Camí des Coll i el camí que va de Ca na Beu a Can Bernadí. 
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Hi ha la possibilitat que antigament fos es Creuer, tal com mostra un dels documents, i 
que la pluralització sigui deguda al fraccionament de l'antiga finca que en prenia el nom.

1783, los Creuers. PcGV.
1797, el Crever. PcR.
1864, els Crevers. PcGV.
1914, Es Crevés. PcCo.

Creuers des Pujol, es
Fonètica: «R«ÇRD«ÈZ�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Creuer des Pujol, situat a s'Alqueria Blanca, entre sa 
Costa de sa Cimentera i es Camí de França d'en Barres.

Creueta, la
Fonètica: *«R«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Antiga fita desapareguda, situada en es Llombards, prop del litoral de l'actual 
Rafal  des Porcs,  a lloc desconegut,  possiblement  no gaire lluny des Racó d'en Coa. 
Dividia les possessions de s'Almunia i es Rafal des Porcs. Potser era una creu incisa a la 
roca.

S. XIX? Planimetria antiga, sense data: Mojón llamado la Creveta. PcP.
 
Creueta, sa
Fonètica: «R«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 509.5
Situació: interior

Nom de tres parcel·les de conreu, gairebé sense arbres, situades a Santanyí, a 
l'entrada des Camp d'en Torrella, davant es Figueralet i vora s'Empedrat.

El topònim deu fer referència a una antiga fita delimitadora del gran camp on 
estan situades les finques. Les fites en forma de creu solien deixar rastre en els noms de 
lloc: sa Creueta (Son Danús Nou), es Camp Cucurutx (Ariany), la Creueta (s'Almunia), 
etc. Vegeu C. Aguiló (2002: 229-236).

1790, 12 de gener, «Quendam cortonum terrae..., nuncupata la Creueta, situm in termino ejusdem villae, 
in districtu nuncupato es Camp d'en torrella». PcLl.
1791, 1 de maig, la Creueta. PcLl.
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1848, «la Craveta del Camp d'en torrella, confinante con la acequia de dicho campo, mediante camino, 
vulgo pasatje, que dirije a Son Salom». PcGV.
1878, 28 de maig, «la Creveta o el Camp de Mestre Miquel». PcJA.
 
Creueta, sa
Fonètica: «R«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Gran sementer molt llarg i estret, de forma trapezoïdal, xapat longitudinalment 
per la carretera Palma-Santanyí i subdividit en quatre tancats, un dels quals era dins Son 
Danús Nou abans de fragmentar-se la propietat. En sa major part són terres conradisses 
amb garroverar o esvaïts combinats amb algunes petites àrees de pletes. El nom li deu 
venir d'alguna fita en forma de creu, ja que és a la partió del terme de Campos.

CTM, p. 496, Sa Creueta de Son Danús.
 
Creus, les
Fonètica: *«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny de conreu de nom desaparegut, situat possiblement a s'Alqueria Blanca. 
Podria ser una variant pluralitzada del topònim sa Creu, situat al peu de Consolació.

1806. En anys posteriors es plantà vinya a les Creus. RRV (2000: 187).
1818, las Creus. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Crivell, es
Fonètica: «RÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Trenc de la roca, situat al litoral de s'Alqueria Blanca, dins Cala Llonga, entre es 
Caló de ses Gambes i ses Penyes Altes. Devia tenir una cinquantena de metres, ja que 
arribava fins més enllà de sa Barraca d'en Bóta, que és l'únic indret on encara se'n veu 
un tros, ja que la resta desaparegué sota el ciment del port esportiu. És un xap obert cap 
al llevant, d'uns 0'40 m d'amplària per un metre de profunditat, en el qual la mar penetra 
una mica.  Abans, els conills s'hi encauaven.  És un nom que es repeteix a la costa de 
Sóller.
 
Cuina, sa
Fonètica: «È«
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Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Lloc  de  la  costa  santanyinera,  situat  vora  la  boca  de  Cala  Figuera,  entre  es 
Tendre i sa Pedra de Ponent. Ja no existeix, perquè un temporal el destruí. Era un indret 
arrecerat, situat a la terrassa inferior del litoral. Els pescadors hi feien foc durant la nit. 
Els carrabiners no els deien res, perquè vigilaven des de la part alta i des d’allí no veien 
la resplendor.

Cuitor, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4362
Longitud: 517.5
Situació: interior

Conradís amb arbres de forma irregular, situat a Calonge, dins Can Marines, en 
es  Puig  de  sa  Talaia.  Nom relacionat  amb les  característiques  del  terreny, típic  de 
romanalles  arqueològiques,  en  aquest  cas  desaparegudes,  segurament  per  causa  de 
l'antiga activitat  de tres forns de calç de les immediacions.  S'hi  veu molta  ceràmica 
romana. El lloc també es coneix sota el nom des Tancadet de sa Talaia i és ben possible 
que sigui el punt embrionari del nom de sa Talaia.
 
Cuitor, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 513
Situació: interior

Tanca de conreu, quasi sense arbres, de forma irregular, situada a Santanyí, vora 
les cases de Son Sanç, entre sa Pleta i sa Tanca Gran. Hi havia hagut restes talaiòtiques. 
Queden rastres de ceràmica en superfície. A una de les parets divisòries hi ha una pedra 
que  té  uns  clotets  semiesfèrics  i  unes  incisions  molt  difícils  d'interpretar.  Sobre  el 
genèric cuitor, vegeu es Cuitor de Son Pulla.
 
Cuitor, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, de forma trapezial, situada la Costa, dins Son 
Pulla, entre sa Vinya i sa Tanca de sa Tia. Hi havia un important poblat talaiòtic (vegeu 
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s'Antigor). De la tanca, també es troba en ús la variant contextualitzada des Cuitor de 
Son Pulla. Vegeu, sota aquesta entrada, una explicació del mot cuitor.
 
Cuitor, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tanca santanyinera de conreu sense arbres, de forma irregular,  situada a Son 
Cosme Ponç,  entre sa Pleta des Xots de sa Talaiola i  es  Rotons.  Dins,  hi  havia les 
anomenades Talaies de Cas Saig. A l'entrada de la finca, a mà dreta, es veunen les runes 
d'una paret pertanyent a una casa molt antiga, amb una cantonada. Hom diu que era la 
casa  principal  de  Son  Cosme Ponç.  Vers  els  anys  setanta  encara  s'hi  destriava una 
finestra, però en trenta anys el mur ha perdut la meitat de l'altura que tenia. Sobre el 
genèric cuitor, vegeu es Cuitor de Son Pulla.
 
Cuitor, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, situat en es Pujol, entre sa Pleta i s'Antigor. 
Hi havia hagut restes talaiòtiques i es deia que s'havien trobat tombes devers el cap del 
marge que el delimita. Sobre el genèric cuitor, vegeu es Cuitor de Son Pulla.
 
Cuitor, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal, amb pocs arbres, situada dins sa Pleta, que alberga 
l'únic talaiot que resta del poblat de Can Jordi. Sobre el genèric cuitor, vegeu es Cuitor 
de Son Pulla.

Cuitor de Son Pulla, es
Fonètica: «ÇD«�È´«
Terme: ses Salines
Mapa: 725-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior
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Variant contextualitzada, no cartografiada, des Cuitor, tanca situada a la Costa, 
dins  Son  Pulla,  entre  sa  Vinya i  sa  Tanca de  sa  Tia.  El  nom de  cuitor,  sempre  fa 
referència a llocs de poblament antic, on la terra és cendrosa (terra cuitora), com si estàs 
cremada. Té la virtut de produir llegums que couen més aviat.

Cup, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Casa situada a Calonge, vora sa Conca, entre Lo d'en Rafel Frare i sa Pleta de sa 
Torre.  Antic  lloc  d'elaboració  de  vi,  abans  que  les  vinyes  d'aquestes  terres  fossin 
destruïdes per la fil·loxera.
 
Cup, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, entre ses Covetes i Ca s'Escolà.
 
Cup, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Casa situada a s'Alqueria Blanca, entre ses Coves de Son Real i es Camí de Cas 
Concos. Segurament cal relacionar aquest nom amb la proximitat del topònim sa Vinya 
Vella.
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D
Damunt sa Talaia
Fonètica: «Ç««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca de forma irregular amb pocs arbres, situada a Santanyí, entre es Pou Nou i 
les cases de sa Talaia. Ocupa el cim d'un pujol de 142 m d'altura i és el punt embrionari 
del nom de sa Talaia, pel fet de ser el lloc d'ubicació d'un talaiot. De tal monument, 
només resta un fragment de paret situat a la partió des Pou Nou.
 
Darrere es Molí de Son Vidal
Fonètica: *«ÇR«RÇD«Ç�MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny situat a Santanyí, en algun indret imprecís, vora es 
Molí de Son Vidal.

1912, 21 de març, Darrera es Molí de Son Vidal. PcJA.
 
Darrere s'Hort d'en Bonet
Fonètica: *«ÇR«Ç�RD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510
Situació: interior

Nom extingit d'un terreny situat a Santanyí a algun lloc desconegut, vora s'Hort 
d'en Bonet. 

1909, 2 de setembre, El Veló o Darrera S'hort d'en Bonet. PcJA.
 
Darrere ses Cases
Fonètica: «ÇR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 516
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situada a s'Alqueria Blanca, 
entre les cases de Son Ramon des Camí i n'Antiga, emplaçada ja dins Son Rossinyol.
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Davallador, es
Fonètica: «RD««´«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada del nom des Pujador de sa Torre, situat a Portopetro, 
entre ses Parfanes i sa Torre d'en Bossa. Evidentment, és pujador o davallador segons la 
posició inicial de l'usuari.

Davallador d'en Boira, es
Fonètica: «RD««´«ÇDD«È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat prop de Cala Llombards, a s'Esperó, entre 
s'Enterrossall d'en Boira i es Dolç d'en Boira. Constitueix l'accés as Cingle d'en Boira. 
Es davalla per sobre s'Esperó i en ser devers mitjan lloc cal desviar-se cap a la dreta per 
arribar en es Dolç d'en Boira, situat sobre el cingle. 
 
Davallador d'en Nofre Rita, es
Fonètica: «RD««´«ÇDD«Ç�R«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 512
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat prop des Caló d'en Ferrà, entre es Cap de sa 
Paret i es Racó d'en Nofre Rita. És l'accés a la part baixa del penyalar, que aquí té uns 
40 m d'altura. Just al caire del precipici es veu un forat de manuella amb el qual un tal 
Nofre  Vidal,  àlies  Rita,  féu  practicable  aquest  indret,  abans  inaccessible.  De  totes 
maneres, a la part jussana, es precisa l'ajut d'una corda per poder baixar. Prop hi ha una 
antiga i bella barraca de roter, amb el portal encarat a la mar, parcialmet esfondrada, 
amb tres armariets a l'interior. Més enrera, n'hi ha una altra, de planta rectangular, amb 
curucull i amb el portal orientat a ponent. A dins, té onze armariets molt petits.
 
Davallador de na Fontanella, es
Fonètica: «RD««´«ÇDD«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral
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Lloc  de  la  costa  llombardera,  situat  entre  es  Caló  d'en  Ferrà  i  es  Caló  de 
n'Adrover i entre sa Punta des Corb Marí i es Banc de na Fontanella. Es baixa pel costat 
de la penya, amb certa dificultat, fins que s'arriba a una encletxa que forma un penyal 
mig desferrat. Antigament hi havia un niu de corb (Corvus corax). Nom satèl·lit de na 
Fontanella, que els santanyiners pronunciam sense metàtesi.
 
Davallador de na Patera, es
Fonètica: «RD««´«ÇDD«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat entre es Caló des Sivinar i s'Estret des Temps 
i entre es Secret d'en Paulo i na Patera. Dóna accés a les pesqueres que es troben sota el 
penya-segat terciari. Al començament,  és facil   transitar-hi, però a mesura que baixa 
augmenten les dificultats. Al final, la verticalitat és forta, però els aferralls són bons. La 
pedra és abundosa en formacions de quars, anomenat popularment sal de moro. 
 
Davallador de sa Creta, es
Fonètica: «RD««´«ÇDD««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347
Longitud: 506.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i 
entre sa Passa de sa Creta i es Mal Entrador. És el punt d'accés a les pesqueres de sa 
Creta i salva un desnivell de 25 m. La baixada té certa dificultat perquè els aferralls es 
troben a punts de roca punxaguda. També es diu es Davallador de sa Geneta.
 
Davallador de sa Geneta, es
Fonètica: «RD««´«ÇDD««Z«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347
Longitud: 506.5
Situació: litoral

Variant salinera, no cartografiada, des Davallador de sa Creta, situat a la costa 
llombardera, entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i entre sa Passa de sa Creta i es 
Mal  Entrador.  És  possible  que  antigament  hi  hagués  un  lloc  de  defecació  de  gats 
mesquers.
 
Davallador de sa Punta Grossa, es
Fonètica: «RD««´«ÇDD««Ç«ÈÄR�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
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Longitud: 516
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat entre es Caló des Sivinar i s'Estret des Temps 
i entre sa Punta des Bufador i sa Punta Grossa. Salva el desnivell entre el caire de la 
plataforma tortoniana i les terrasses del litoral. És de baixada vertical en el seu inici i 
sembla força dificultós, però no ho és, perquè té bons aferralls.
 
Davallador de ses Falconeres, es
Fonètica: «RD««´«ÇDD«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Lloc  de  la  costa  llombardera,  situat  dellà  s'Almunia,  entre  es  Racó  de  ses 
Falconeres i sa Seca Llarga. Dóna accés a un terreny rost ple de pedrasses, en el qual 
creixen esparregueres i ruda. Aquest espai inclinat s'obre pas entre el penya-segat de ses 
Falconeres i una duna fòssil que forma una balma.
 
Davallador des Bancassos, es
Fonètica: «RD««´«ÇDD«RB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat prop de Cala Figuereta, dins es Bancassos, 
entre sa Punta des Bancassos i es Blanquer. Constitueix l'accés a la mar a través del 
desnivell més dificultós de tot el litoral. El tirany s'entreforca i permet anar cap a llevant 
o cap a ponent, però si es va cap a llevant s'ha de salvar un desnivell, el qual per facilitar 
la baixada presenta algunes osques per aficar-hi els dits. A baix hi ha un castellet de 
pedres que redueix la distància del salt. Abans d'arribar a sa Cova de ses Tres Boques 
torna a presentar una mica de dificultat. Des de dins la cova es pot anar en es Fogó, però 
el camí no és planer ni fàcil. Si es continua pel mateix cinglet, s'arriba a sa Cova de ses 
Llisses, però si es puja cap amunt s'accedeix a un llarg cingle, còmode, que arriba en es 
Dolç. L'altra possibilitat de trànsit, molt més dificultosa encara, és passar per sota es 
Blanquer i accedir a les pesqueres de ponent. per arribar en es Blanquer, cal davallar per 
un lloc molt perillós, ben vertical, amb els aferralls molt dolents, ja que la roca es desfà i 
a més no es veuen els forats en els quals s'han de posar els peus. Es Blanquer fa de 
capçalera a un cingle situat a 10 m, o potser 12 m, d'altura sobre la mar. Caminant pel 
relleix s'arriba a les pesqueres des Banc d'en Pere Antoni, es Rostet i es Rossillers. La 
darrera es troba després d'haver passat per sota unes pedres grosses.
 
Davallador des Bauç, es
Fonètica: «RD««´«ÇDD«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
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Longitud: 509.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat en es Bauç, dins ses Pedreres. Consistia en 
cinc  amarradors  per  posar  els  dits  i  set  llocs  per  aficar  els  peus,  que  salvaven  un 
important desnivell de la part baixa de la pedrera, de trànsit dificultós. Darrere hi havia 
una perforació natural, producte de l'erosió. Durant el mes d'agost de l'any 2000 vaig 
observar que tota la zona havia estat destruïda per abisament natural. Em digueren que 
feia un any o dos que havia caigut. Ara, la part jussana des Bauç només és accessible per 
mar.
 
Davallador des Cingle d'en Palou, es
Fonètica: «RD««´«ÇDD«Ç«««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Lloc de la costa des Llombards, situat entre s'Almunia i es Bauç, en es Cingle 
d'en Palou, entre sa Seca Llarga i sa Cova des Cingle d'en Palou. Un dels informants diu 
que, tot i que és terreny molt rost, hi havia hagut un camí per treure marès, a través del 
qual circulaven carros. Ara costa de creure en la certesa de l'afirmació, però es veuen 
restes d'un mur de contenció al peu del cingle. Hi ha un desnivell de 2 m que devia ser 
difícil de salvar.

Davant Ca Nostra
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassònim de la costa santanyinera, no cartografiat, situat a unes 3'5 milles de la 
ribera, davant Cala Santanyí, al caire de sa Barra. Hi ha entre 80 i 115 m d'aigua. Es 
troba enfilant l'església de Santanyí pes Esculls de Cala Santanyí o per sa Cova des 
Coloms,  vora  es  Pontàs.  És  una  pesquera  de  serrans,  de  volantí.  Si  les  barques  hi 
arrosseguen de sud a nord no aferren; en sentit contrari, sí, ja que el fons és escalonat. 
Cal entendre el nom en el sentit de 'davant el nostre lloc d'habitatge’, o sigui: ’davant 
Santanyí'.
 
Davant Can Banyeta
Fonètica: «Ç«Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356
Longitud: 508
Situació: interior
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Parcel·la de forma irregular, parcialment poblada d'arbres, situada dins es Camp 
d'en Torrella, al sud-oest de les cases de Son Salom.
 
Davant Can Generè
Fonètica: «ÇZ««ÈRE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Conradís amb arbres, de quatre o cinc quarterades, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins es Pujol, entre es Tancat Nou i es Negadissos. Pren el nom de la casa veïna situada 
fora dels límits actuals de la finca.
 
Davant s'Aiguavés
Fonètica: «ÇÄÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de reguiu, sense arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins Son Ramon, entre sa Tanca de s'Era i es Comellaret d'en Galerí.
 
Degotís d'en Carles, es
Fonètica: «RD«ÄÇRD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Columna estalactítica situada a s’Alqueria Blanca, dins sa Cova des Degotís. 
L'aigua,  que en temps de pluges,  xorria  de la  part  alta  de l'abric  rocós,  davalla  per 
l'estalactita i es deposita en un cocó natural que es troba a mitjan lloc de la columna. Es 
coneix també amb el nom, més modern, des Degotís d'en Tià Moro.

1818, al Degotís. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Degotís d'en Tià Moro, es
Fonètica: «RD«ÄÇRD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  i  moderna  des  Degotís  d'en  Carles,  columna 
estalactítica situada a s’Alqueria Blanca, dins sa Cova des Degotís.
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Delfí, es
Fonètica: «RD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 500.5
Situació: interior

Terreny de considerable extensió i límits imprecisos, situat a ses Salines, a sa 
Vall, entre es Port i es Carbó. Les seves majors distàncies deuen acostar-se als 100 m 
per ambdós costats.  Està ocupat per sementers sense arbres i mitjans molt  extensos. 
Limita amb la mar a través d'una costa baixa, sovint arenosa, de la qual deu haver pres 
el nom, ja que hi ha un racó de platja, dit es Racó d’en Xesc, al qual un sol informant li 
donà per nom es Delfí. Sembla que ha de ser motivat per l'encallament d'un d'aquests 
animals. Podem suposar, doncs, que temps enrere hi degué aparèixer algun delfí mort.
 
Dent, sa
Fonètica: «ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Pesquera de la costa llombardera, situada entre Cala Figuereta i es Màrmols i 
entre na Gropellosa i es Fort de sa Dent. Nom metafòric originat per la morfologia de la 
costa. No és fàcil aclarir quin és l'accident que el motivà. Un dels informants pensava 
que era una punteta en forma de dent de la tenassa. A l'esquerra mirant cap al mar també 
hi ha una mena de dentellot i tot el terreny de la pesquera és dentat. També es coneix 
sota el nom de sa Punta de sa Dent.

MGM, 44-11b.
 
Desembarcador, es
Fonètica: «RD«««R«ÈDR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat dins Portopetro, entre es Caló des Macs i 
sa Cova Figuera. Era utilitzat pels propietaris de la primera casa que es construí a la 
zona de llevant del port, ja que per arribar-hi per terra calia fer voltera per les cases de sa 
Punta, perquè el camí que volta sa Platja encara no estava construït.
 
Desmamador, es
Fonètica: «RD«R««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
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Longitud: 512.5
Situació: interior

Tancó de forma triangular, situat a Santanyí, a sa Talaiola, entre es Camp de sa 
Murta, sa Bassa i sa Tanca, de s'Era. Hi tancaven els animals, per desmamar-los.
 
Destapada, na
Fonètica: «D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514
Situació: interior

Franja de terreny de forma irregular, migpartida per conradís i pleta, situada a 
Santanyí, entre es Pinar d'en Bonico i es Torrent d'en Bassa. La motivació del topònim 
no és clara. Podria ser un nom descriptiu que fes referència a la magror del terreny?

Deu, ses
Fonètica: «RÈDE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507.5
Situació: interior

Nom de casa i terres, situades en es Llombards, dins sa Coma. Fou traslladat d'un 
lloc homònim, situat vora sa Marina Rosera. També són conegudes amb la variant de Ca 
ses Deu.
 
Deu, ses
Fonètica: «RÈDE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 506.5
Situació: interior

Casa i finques llombarderes, situades entre Can Mel i sa Pleta de Can Mel, vora 
sa  Marina  Rosera.  La  denominació,  que  coneix  la  variant  de  Ca  ses  Deu,  deu  fer 
referència a l'antiga extensió de deu quarterades de la finca. El nom es repeteix a sa 
Coma, vora es Rafal des Porcs. Allà és un trasllat, ja que la finca originària, segons 
l'informant, és aquesta.

1818, las deu. Apeo de Garay (Santanyí). El document podria fer referència a un altre lloc.

Deu Quarterades, ses
Fonètica: «RÇDER«ÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 518
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Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a Calonge, 
entre sa Terra Bona i ses Oliveres. Té unes mesures mitjanes de 375 m per 200 m i està 
parcel·lat en vuit tanques, una de les quals és dedicada a horticultura.

Deume, es
Fonètica: «RÈDE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de  conreu,  gairebé  sense  arbres,  de  forma  irregular,  situat  entre  es 
Rafalet i es Camp d'en Bosc. Les mesures màximes d'aquest espai són de 400 m per 300 
m.

El deume era un pagament al senyor o a l'església de la desena part de la collita. 
Observem el veïnatge d'aquest lloc al del topònim de ses Tasques, que era el pagament 
de l'onzena part.

El  nom es  repeteix  en  el  terme.  Fora  terme  trobam es  Camí  des  Deume  a 
Establiments (MGM, 16-9g).

CTM, p. 512; MGM, 43-1c.

1695, el Delme. Era de Rafel Bonet. ARM, D-1281.
1818, al Delma. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Dimoni, na
Fonètica: «DÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519.5
Situació: interior

Marina  situada  a  s'Alqueria  Blanca,  dins  sa  Punta,  entre  es  Sementer  de  na 
Guinavetera i Cala Llonga. Possiblement és un antic malnom.

1749, ne dimoni. El document precisa que és un sementer. «Llibre de comptes de la Punta». PMP.
 
Dispenses, ses
Fonètica: «RÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal, ocupada per un conradís i restes de pleta, situada a 
Santanyí, entre es Torrent d'en Verger i na Guerxa. 
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Nom d'explicació desconeguda, del qual no es pot aventurar gairebé cap hipòtesi. 
No sé si pot haver-hi algun lligam amb l'església, que dispensàs el propietari d'alguna 
obligació  espiritual  (?).  Seria  més  lògic  decantar-se  pel  significat  de  ‘edifici  on  es 
guarden determinats  productes  agrícoles’,  llatinitzat  com a  dispensa en documents a 
partir de 1078, segons  M. Bassols de Climent, J. Bartardas Parera  et al. (1986: 965-
966).

Doblegades, ses
Fonètica: «RÈD«ÈÆD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, constituït per un grup d'unes 
35 tanques, situades a s’Alqueria Blanca, entre es Torrent d'en Timoner, na Cantó, es 
Torrent d'en Tomàs, na Rogera, es Torrent des Jai, etc. i un altre grup de quatre tanques, 
situades entre s'Estret i Lo d'en Moro.

És  topònim  d'explicació  desconeguda.  Un  antic  malnom,  tal  vegada?  Nom 
descriptiu?  Doblegar, en el sentit de 'vèncer la resistència d'un treball'? Sembla que el 
nom antic, anterior a les múltiples segregacions, era el de la Tanca Doblegada. Podríem 
pensar en el participi  de  DUPLICARE,  en el sentit  de ‘tanca doble’, migpartida per una 
paret, tal vegada.

CTM, p. 513; MGM, 43-6b.

1783, las doblegadas. PcR.
1797, las doblegadas. PcR.
1818, las doblegadas. Apeo de Garay (Santanyí).

Dolç, es
Fonètica: «RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Aiguaneix inactiu i lloc de pesca de la costa des Llombards, situats entre sa Cova 
de Cala Figuereta i es Pont de Cala Figuereta. S'hi accedeix a través des Pont, però cal 
banyar-se  els  peus  en  uns  tram d'uns  8  m.  Es  trobava  prop  del  nivell  de  la  mar. 
Actualment ja no raja.
 
Dolç, es
Fonètica: «RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral
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Aiguaneix de la costa de s'Alqueria Blanca, situat a Portopetro, entre es Caló de 
sa Cova Figuera i es Llovar. Flueix dins la mar i segons l'informant en dies de calma es 
veu l'alga tombada pel corrent.
 
Dolç, es
Fonètica: «RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Dolç de sa Torre Nova, aiguaneix situat a la costa 
de Santanyí, entre sa Torre Nova i es Tendre.
 
Dolç, es
Fonètica: «RÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 500
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Platja des Dolç, situada a la costa salinera, entre 
sa Platja des Carbó i  es Port.  Tant  pot ser el  nom expandit  de la  sorgència d'aigua 
salobre de sa Bassa des Dolç com la simplificació,  per antonomàsia del topònim sa 
Platja des Dolç.

Dolç d'en Boira, es
Fonètica: «RÇDD«È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Aiguaneix de la costa llombardera, situat prop de Cala Llombards, entre s'Esperó 
i sa Punta de s'Albardà. L'aigua raja entre els estrats de la plataforma inferior i omple 
tres petits cocons, però no és potable per mor de l'ús que en fan nombrosos coloms que 
hi van a beure. El penya-segat que es troba darrere deu tenir uns 15 m d'altura. Per al 
malnom Boira, vegeu s'Enterrossall d'en Boira.
 
Dolç de na Fontanella
Fonètica: «RÇDD«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral
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Aiguaneix de la costa llombardera, situat entre es Caló d'en Ferrà i es Caló de 
n'Adrover i entre es Banc i sa Punta Petita.  És una resorgència molt minsa, tal com 
indica el sufix, sota el penya-segat. Hi van coloms a beure. La redundància del topònim 
és deguda a l'expansió soferta pel primitiu nom de na Fontanella, que ara designa un 
sector de costa.
 
Dolç de sa Torre d'en Beu, es
Fonètica: «RÇDD««Ç«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Aiguaneix situat al litoral de Santanyí, dins Cala Figuera, entre sa Torre d'en Beu 
i en Saboner. Raja amb avarícia entre els estrats del penyalar, un poc més amunt que les 
terrasses inferiors, dins una obertura d'un poc més d'un pam. L'aigua és neta i xorria 
entre falzies. Ja fora del cau, s'escampa per les roques i forma petits coconets plens de 
llim. És dels pocs dolços costaners que no s'ha eixugat amb la baixada del nivell freàtic.
 
Dolç de sa Torre Nova, es
Fonètica: «RÇDD««Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Depòsit natural d'aigua dolça, situat a la costa de Santanyí, al peu del penya-
segat de sa Torre Nova, entre sa Pesquera de sa Corda i es Tendre. Es tracta d'un forat 
obert dins una zona de blanquer, plena de copinyes fossilitzades. Té una boca de 0'80 m. 
Deu tenir vers un metre de llargària, per uns 0'50 m de profunditat.  Durant els anys 
cinquanta  i  seixanta  sempre  estava  al  raset  d'aigua  fresca,  potable.  Després,  durant 
quinze o vint anys, va estar sempre eixut. Durant el mes d'agost de 1996 hi tornava 
haver aigua. No és aconsellable beure-hi, a causa de les nombroses edificacions que ara 
hi ha sobre el penyalar, les quals possiblement són causa de novelles filtracions. És nom 
contextualitzat, ja que de vegades es diu simplement es Dolç.
 
Dolç de ses Piquetes, es
Fonètica: «RÇDD««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Aiguaneix de la costa llombardera, situat entre es Bauç i Cala Figuereta, dins es 
Racó  de  ses  Piquetes.  L'aigua  degota  enmig  de  dos  estrats  del  penyalar  que  estan 
inclinats, dins un buit d'uns 0'40 m i omple tres cocons de manera successiva. El tercer, 
que és el més gran, es troba a uns 2 m sobre el nivell de la mar i té 1'80 m, per 1'60 m i 
quasi 0'20 m de profunditat. Més avall encara se'n troben altres dos, més petits. El nom 
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antic devia ser el de ses Piquetes, però el fet d'haver-se expandit va fer sorgir aquesta 
altra denominació, més moderna.
 
Dolç des Bancassos, es
Fonètica: «RÇDD«RB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Aiguaneix de la costa llombardera, situat entre es Bauç i Cala Figuereta, dins es 
Bancassos, entre sa Cova des Sant i sa Cova de ses Llisses. L'accés a aquesta zona és per 
un cingle llarg que passa sobre sa Cova de ses Llisses i a través des Fogó, amb certes 
dificultats. El dolç estava situat a l'altura d'uns 8 pams sobre el nivell de la mar, però un 
enderrossall el tapà de blanquer vers 1980, o potser abans, segons diuen.
 
Dolç des Saragall de sa Talaia Vella, es
Fonètica: «RÇDD««R«ÇÆD«««Ç9«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514
Situació: litoral

Aiguaneix  del  litoral  santanyiner, situat  entre  Cala  Figuera  i  es  Caló  de  ses 
Agulles. L'aigua raja a un punt baix dels estrats del penya-segat, fins i tot en el mes 
d'agost, i omple un coconet d'uns 030 m de llargària i uns 0'10 m de profunditat, poblat 
de falzia (Adianthum capillus-veneris). D'aquí, regalima cap a un cocó gran, situat a uns 
2 m més avall i d'aquest a una tercera cavitat, encara major, suspesa a uns 5 m sobre el 
nivell de la mar. Entre el tercer i la mar, la penya encara raja a diversos indrets.

Dolça, na
Fonètica: «ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, de forma trapezoïdal, situada a Santanyí, en es 
Caló des Macs, vora sa Barraca de na Santa. Topònim al·lusiu a una varietat de figuera 
de la qual no es coneix cap exemplar supervivent en tot el terme.
 
Domenge
Fonètica: *È«Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Honor o alqueria de nom desaparegut, situada a Santanyí, en algun lloc al nord 
de la vila, entre la població i sa Bassa des Llombau. Les cases estaven situades prop del 
centre de la població. Sobre el topònim, es poden dir dues coses: pot basar-se en l'antic 
cognom  Domenge i  ser  un  nom de  lloc  a  l'estil  de  Morell  o  Mondragó,  o  bé  més 
difícilment es tracta d'una pervivència del llatí DOMINICU, en el sentit de 'terra explotada 
directament pel senyor’. Vegeu J. Coromines, DECat. s. v. dominar, vol. III, p. 173; E. 
More-Rey (1982: 24 i 81).

1259. Pere de Caldes estableix a Garcia (?) l'honor anomenat Domenge amb les seves cases. Confronta 
amb el camí que va de Santanyí a l'Alqueria Blanca, el Rafal Roig, l'alqueria Poca, honor dels fills de 
Ramon Bover i camí que va de l'alqueria Poca a Santanyí. APF (1974: 18).
1294, 24 de juliol. Na Berenguera, viuda de Bartomeu Vallbona, estableix a Berenguer Vicens l'alqueria 
Domenge. Confronta amb el Rafal Roig, l'alqueria Poca i amb terres de Berenguer Grimbau, entre d'altres. 
Les cases confronten amb el cementeri, la plaça i els carrers de Na Travera i Na Borrasa.  APF (1974: 18).
 
Dominga, na
Fonètica: «DÈï«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre ses Sitjoles i ses Rotes Noves. Té uns 400 m de llargària, per uns 250 m i està 
dividit en una quinzena de tanques. Cal relacionar aquest nom amb Can Domingo, una 
de les dues cases que hi ha dins l’àrea del topònim.

1818, ne Dominga / ne Duminge. Apeo de Garay (Santanyí). Segons el document era una vinya.
1837, ne Dominga. PcT.
 
Dona Ajaguda, sa
Fonètica: «ÇD�«Z«ÈÄD«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Dona Morta, raconada de la costa salinera, situada 
entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès i entre sa Punta des Racó Fondo i sa Punta de 
sa Dona Morta. Per l'adjectiu, diria que pot ser un nom metafòric i no una referència a 
naufragi,  però no som capaç de trobar a la  ribera cap semblança amb un cos humà 
jacent. Els informants d'aquesta variant desplacen un poc la situació cap a s'Albardà.
 
Dona Morta, sa
Fonètica: «ÇD�«È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 509.5
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, entre na 
Brodat, Son Danús, es Velar i es Camp Redó. Està dividit en vuit tanques, en general 
llargues, entre es Velar i na Brodat. Hi havia restes prehistòriques i s'hi trobà una làpida 
funerària romana.

Nom  d'explicació  desconeguda.  El  fet  de  ser  lloc  d'enterraments  romans  fa 
pensar si pot estar relacionat amb el descobriment d'alguna tomba.

1761, la Dona morta. Es diu que confronta «ab camí dit de ne Brotada, de altre ab terras dels hereus de 
Joan Baptista Verger, de altre ab terras de Dn. Juan Antoni Danús, y de altre ab terra dita ne Brotada de la 
possesió dita Cas Canonge». Era de la família del bisbe Verger.  ARM, P 2247. Cortesia d'A.  Ponç i 
Fullana.
1818, la done Morte. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Dona Morta, sa
Fonètica: «ÇD�«È�R«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Entrada marina de la costa salinera, situada entre Cala Galiota i sa Platja des 
Marquès i entre sa Punta des Racó Fondo i sa Punta de sa Dona Morta. Hi ha informants 
que la situen vora s'Albardà. És un racó d'aigües navegables, amb algunes roques. Té les 
riberes de marès, d'altària variable, entre 1 m i 2'50 m. Diuen que,vers 1925 / 1930, s'hi 
negà una dona, però la cronologia no és gaire segura. També es diu sa Dona Ajaguda.
 
Donardes, ses
Fonètica: «RDÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny  de  conreu  amb  arbres,  situat  a  Calonge,  dins  sa  Conca.  Hi  havia 
atzavares (donardes en el parlar local), nom de la planta Agave americana.
 
Dotze, ses
Fonètica: «RÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 512
Situació: interior

Nom d'una desena de propietats de terra conradissa, generalment  amb arbres, 
situades  a  Santanyí,  entre  Son  Pulla  i  na  Jaume.  Globalment  tenen  la  forma  d'un 
romboide. És possible que antigament fossin de Son Pulla.
 
Drecera, sa
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Fonètica: «DR«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tiranyet situat a Santanyí, sobre la partió toponímica de sa Boval i Son Coves. 
Va des de ses Coves des Vicari fins a sa Tanca de s'Apotecari Benet.
 
Drecera, sa
Fonètica: «DR«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior

Senda aspra que puja a Consolació des de sa Creu. Modernament s'hi ha fet una 
escala de marès.
 
Duana, la
Fonètica: «DÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Casa de la costa de s'Alqueria Blanca, situada a Portopetro, entre es Mollets i es 
Moll. És un edifici de planta baixa, amb un portal quadrat al centre de la façana i una 
finestra a cada costat. La fàbrica és de pedres bastant grosses, molt ben obrades. Segons 
B.  Vidal  i  Tomàs (art.  Porto  Petro  del  CTM, p.  1212-1223):  «Realmente nunca  ha 
existido tal aduana, sí que hay casa y corral destinada a ella desde aquellos años de 
1880». El topònim es repeteix a Portocolom, també amb article literari.
 
Dues Pedres, ses
Fonètica: «RÇD«ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Pedrassa,  pesquera  de  la  costa  de  Santanyí, 
situada a l'entrada de Cala Santanyí, entre sa Roca Fesa i es Racó des Manescal. El qui 
batejà l'indret amb aquesta variant es degué fixar en les dues roques majors de les vuit 
que hi ha sobre la plataforma.
 
Dues Quarterades, ses
Fonètica: «RÇD«R«ÈRD«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma romboïdal,  situada a Calonge, vers es 
Comtès, entre na Galerina i na Llarga.
 
Durina, na
Fonètica: «DÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, amb conradís i pleta, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre sa Serra des Revell i na Canonge. Deu ser una feminització del cognom Durí.
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E
Ebrí, n'
Fonètica: «ÈBR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situada a Santanyí, entre es 
Torrent d'en Bragues i es Torrent de na Romeguera. El cognom Ebrí, d'origen germànic, 
no existeix ara a cap dels dos termes estudiats.

El 20 de novembre de 1280 figura un Joan Ebrí com a testimoni de la venda 
d'unes cases a Santanyí. APF (1974: 35). El  16 de juny de 1292 trobam un Guillemó 
Ebrí a Felanitx. RRV (1973: 32-33). El 8 de maig de 1353, a instància del burguès Joan 
Abrí, els batles de Campos i Santanyí faran crida per tal que ningú prengui sal de les 
seves salines. RRV (2000: 45).
 
Egua Blanca, s'
Fonètica: ÇÄÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 508
Situació: interior

Nom, segons diuen no gaire antic, d'una roca talaiòtica fitada a terra, situada en 
es Llombards, dins es Rafal des Porcs i dins sa Rota des Favassos. Tot i que ha de ser un 
nom metafòric, es necessita una gran imaginació per destriar-hi una forma d'egua que no 
som capaç de trobar-hi.
 
Eixorca, s'
Fonètica: «ÈS�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Conjunt  d'unes  cinc  tanques  i  uns  corrals  de  figueres  de  moro,  situades  a 
Santanyí,  a  ses  Angoixes,  vora  el  carreró  del  mateix  nom.  Hi  ha  una  casa  de  dos 
aiguavessos. No és possible saber si n’Eixorca (ne Xorca) d’un document devuitesc és 
una variant que només existeix en la documentació, o si realment també es deia així.

1667, agost. Jordi Vidal Ferreret està judicat per haver mort d'una arcabussada Mateu Vidal Xorca (RRV, 
2000: 156). És possible que hi hagi una relació entre l'antropònim  Xorca i el lloc, si tenim present que el  
malnom de l'agressor pot lligar-se a la finca veïna de Son Ferreret. Devem ser davant una brega de vesins?
1778, 26 d’abril, ne Xorca. PcGe
1818, la xorca. Apeo de Garay (Santanyí).
1878, 20 de maig. Se Xorca. PcJA.
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1894, 30 de setembre, la chorca. PcMa.
1914,  Se Xorque. PcCo.
 
Empedrat, s'
Fonètica: ««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de conreu, quasi sense arbres, de forma trapezoïdal, situat a Santanyí, 
dins es Camp d'en Torrella, davant es Camp de Mestre Miquel. La denominació prové 
de la singularitat de la paret que el separa del camí, feta amb lloses planes col·locades 
verticalment. És topònim repetit a Binissalem (MGM, 18-4a).

1878, 28 de maig, S'empedrad. PcJA.
 
Empenyalador d'en Gallardet, s'
Fonètica: ««ø««ÇDD«ï«9«RÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Banc o cingle no gaire gran, situat al litoral de Calonge, dins es Caló des Corrals, 
entre ses Coves Roges i sa Roca de l'amo en Joan Marines. Un tal  Gallardet hi feia 
baixar les cabres, les quals hi  entraven amb facillitat,  però no en podien sortir.  Una 
vegada, quan en treia una, la cabra pegà coça a les penyes i ell caigué d'esquena i morí 
de  l’accident.  Aquest  topònim  lleva  l’exclusivitat  a  les  Pitiüses  del  genèric 
empenyalador (A. Ordinas Garau (2001: 49).
 
Encalentidor, s'
Fonètica: «««ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  des  Salobrar  de  s'Estany, situat  a  ses  Salines,  a  sa 
Colònia, entre es Estanys de sa Sal i es Turó Redó. Hi bombejaven aigua de mar per tal 
de fer-li augmentar la temperatura i passar-la després als estanys.
 
Encletxa, s'
Fonètica: «ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral
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Variant no cartografiada de s'Enquetja, davallador de la costa de Santanyí, situat 
a s'Estret des Temps, entre es Niu de s'Àguila i ses Coves de s'Estret des Temps.
 
Encletxa, s'
Fonètica: «ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4357.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  davallador  de  na  Fontanella,  lloc  de  la  costa 
llombardera, situat entre es Caló d'en Ferrà i es Caló de n'Adrover i entre sa Punta des 
Corb Marí i es Banc de na Fontanella. 
 
Enquetja, s'
Fonètica: «ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral

Impressionant davallador de la costa de Santanyí, situat a s'Estret des Temps, 
entre es Niu de s'Àguila i ses Coves de s'Estret des Temps. El penya-segat té uns 27 m 
d'altura i es davalla per dins la fissura d'una roca mig desferrada del penyalar. La roca 
conserva vegetació a sobre. Dins el tall hi ha algunes pedres entravessades que donen 
cobri a molts de coloms. També es diu s'Encletxa.

Enterrossall, s'
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat dins Cala Figuereta, entre la desembocadura 
del torrent i es Carregador. És un con d'enderrocs que des del nivell de la mar arriba a la 
meitat de l'altura del penyalar.
 
Enterrossall, s'
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral
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Variant antonomàstica, no cartografiada, de s'Enterrosall d'en Boira, situat a la 
costa llombardera, prop de Cala Llombards, entre na Rabiosa i es Davallador d'en Boira. 

Enterrossall d'en Boira, s'
Fonètica: ««ÇD«È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat prop de Cala Llombards, entre na Rabiosa es 
Davallador d'en Boira. Es tracta de la major zona d'enderrocs de l'àmbit  estudiat,  si 
exceptuam  l’esfondrament  recent  des  Pont  de  sa  Plana.  El  que  ens  ocupa  és  un 
esllavisament  ocorregut  dia  16  de  gener  de  1938.  El  renou  que  va  fer  se  sentí  de 
Santanyí i fou motiu de preocupació, en pensar que havia estat un desembarc motivat 
per la Guerra Civil. Un testimoni ocular del succés contava que la caiguda del rocam 
alçà una ona de tal magnitud que quasi li trabucà l'embarcació. El pedregar acumulat 
assoleix tota l'altura del penya-segat, que arriba als 25 m. Alguna de les pedres més 
grosses de la part alta encara conserva la primitiva vegetació de savines i esparragueres 
a sobre. El major dels blocs caiguts deu tenir uns 15 m de llargària, per 5 m d'amplària i 
5 m d'altura. Ara hi ha una escala novella que permet baixar fins a la mar i accedir 
còmodament a na Rabiosa i a sa Cova des Fum. Es conserven fotografies del lloc, tal 
com estava abans del succés. El malnom Boira, que deu correspondre a l'antic propietari 
dels terrenys, és propi des Llombards i diuen que el portava un tal Llorenç que morí en 
el primer quart del segle XX.  

Els santanyiners i algun llombarder en diuen, per antonomàsia,  s'Enterrossall. 
Aquest  mot,  variant  ensordida  d'enderrosall,  potser  per  influència  de  terròs,  es 
documenta  el  1827  a  Felanitx:  «baix  del  enterrosall  de  Sant  Salvador».  Vegeu  P. 
Xamena (1963: 50).

Entrada de Bilbau, s'
Fonètica: «ÇRD«D«BÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Racó urbà de Santanyí, situat en es Carrer de sa Lluna, prop de la confluència 
des Carrer des Rafalet. Un informant em porcionà una explicació del nom que sembla 
bona:  l'hauria  motivat  una  placa metàl·lica  d'una  empresa d'assegurances de  Bilbao, 
clavada sobre el portal de la casa d'aquest indret. 
 
Entrada des Adolços, s'
Fonètica: «ÇRD«D««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
Longitud: 519.5
Situació: litoral
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Lloc de la costa de s'Alqueria Blanca, situat entre es Caló de sa Galera i es Caló 
de ses Egües i entre el lloc dit pròpiament es Adolços i es Racó des Cocons Roigs. 
Constitueix  el  punt  d'accés  a  la  part  baixa  de  la  zona dita  es  Adolços.  Se salva  el 
desnivell en el seu punt més discret que té aquí 1'50 m.
 
Entrador de s'Illot, s'
Fonètica: «R«ÇDD«È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 503
Situació: litoral

Tenassa de la costa llombardera, situada prop de sa Platja des Caragol, entre sa 
Punta de s'Illot de Can Curt i l'illot mateix. És un istme d'uns 25 m,  o 30 m, de llargària, 
que es troba submergit a una profunditat que gairebé no supera el metre en el sector de 
més aigua. En el centre guaita un escullet, vora el qual hi ha alguns talls que s'endinsen 
en la roca. Pel fet que constitueix el camí per accedir a l'illot, cal tenir esment en no 
posar-hi els peus quan es fa la curta travessia, així i tot complicada si hi ha mala mar.

Era, l'
Fonètica: *ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510
Situació: interior

Nom desaparegut, situat a Santanyí, a algun indret des Vinyet.

1879, la Era. PcBa.
 
Era, l'
Fonètica: *ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, de localització desconeguda.

1771, la Hera. APS.
 
Era, l'
Fonètica: *ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom documentat d'un indret de Santanyí, situat en es Cós, a lloc desconegut.

1774, «lloc dit el Cós, dit la hera». PcR.
 
Era, l'
Fonètica: *ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d'un indret no localitzat, situat a Santanyí, dins Son Vidal.

1710, La era. PcB.

Era, l'
Fonètica: *ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, situat a ses Salines, a algun lloc de Son Ferrer. 

1879, La Era. PcGV.
 
Era, l'
Fonètica: *ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d'algun lloc no identificable. 

1886, la Era. PcMM.
 
Era, l'
Fonètica: *ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut,  d'un  lloc  situat  en  es  Llombards,  a  un  punt  no  localitzat. 
Podria haver estat dins na Pallera o dins na Serral.
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1815, los llombarts, dita la hera. PcCl.
 
Era, s'
Fonètica: ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca de s'Era, situada a Santanyí, a Son Morlà, 
rere les cases de Maria.
 
Era, s'
Fonètica: ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca i casa situades dins el casc urbà de Santanyí, a la confluència del carrer de 
Campos amb el de Sebastiana Clar. L'informant i propietari deia que era situada dins na 
Revandella.
 
Era, s'
Fonètica: ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Tancó de forma irregular,  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  dins  els  terrenys de na 
Dominga, entre Can Domingo i sa Figuereta. No hi ha cap era.
 
Era, s'
Fonètica: ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Nom de diverses cases i  corrals  del  barri  urbà santanyiner de ses Coves des 
Vicari. Deu fer molts anys que no hi ha cap era.
 
Era, s'
Fonètica: ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5

779



Longitud: 508
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb  pocs  arbres,  de  forma  aproximadament  quadrangular, 
situada en es Llombards, dins na Serral. Hi ha una caseta.
 
Era, s'
Fonètica: ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tancó de forma romboïdal amb arbres, situat a la Costa, vora les cases de sa 
Talaia. Conegut també amb el nom de sa Tanca de s'Era. Llaurant, s'hi trobaren dues 
àmfores romanes.
 
Era, s'
Fonètica: ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i un corralet, situat a s'Alqueria Blanca, entre sa 
Canyamel  i Can Sabater de Més Amunt. L'era ja no hi és.
 
Era, s'
Fonètica: ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508.5
Situació: interior

Nom de dues tanques de conreu, de forma trapezial, situades en es Llombards, 
dins na Pallera.
 
Era, s'
Fonètica: ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa i tanca petita de forma quasi quadrangular, situada a s'Alqueria Blanca, dins 
es Pinar. No hi ha cap era.
 
Era, s'
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Fonètica: ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Tanca de forma irregular amb alguns arbres, situada a s'Alqueria Blanca, dins es 
Cardassar, rere Can Marc de ses Nines.
 
Era, s'
Fonètica: *ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510
Situació: interior

Nom desaparegut d'un lloc situat a Santanyí, vers es Camí des Pou, a un punt no 
identificat. No és possible assegurar que els dos documents, ambdós des Camí des Pou, 
facin referència al mateix indret.

1868, se Era. PcM.
1887, S'era. Testament de Jaume Escales. APS.
 
Era, s'
Fonètica: ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca de conreu sense arbres, de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, 
dins sa Punta, entre les cases i sa Tanca de sa Vinya.
 
Era, s'
Fonètica: ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma pentagonal irregular, situada a Calonge, 
entre Can Toni Roca i Can Tòfol Roca.
 
Era, s'
Fonètica: *ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
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Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut,  situat  possiblement  en  es  Llombards,  a  un  indret  no 
identificat.

1940, S'era. PMV.
 
Era, s'
Fonètica: ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb ametlers, de forma irregular, situada a Santanyí, vora na 
Parra i sa Talaia Vella, al costat del creuer de Cala Santanyí. L'era que va generar-ne el 
nom ja no hi és.

Era d'en Baltasar Ferrer, s'
Fonètica: ÇR«D«««Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma pentagonal irregular, dividit  en 
quatre tancons i situat a Santanyí, dins Son Fango, entre Lo d'en Cama i s'Era d'en Gori 
Sales. La presència de l'era encara és detectable en la fotografia aèria.
 
Era d'en Cenrí, s'
Fonètica: ÇR«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: interior

Lloc situat dins s'Estany de ses Fonts de n'Alis, entre s'Hortet d'en Xurí i es Clot 
de sa Font. El tal Cenrí batia dins l'estany, si la zona de les proximitats de la font era 
eixuta, com normalment ho és durant el mesos d'estiu.
 
Era d'en Coloma, s'
Fonètica: ÇR«D«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior
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Nom  d'una  tanca  de  conreu,  amb  arbres,  situada  presumiblement  dins  na 
Revandella. Actualment, no hi ha cap era.
 
Era d'en Colovet, s'
Fonètica: ÇR«D«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada i moderna de sa Tanca des Rafal, situada a Santanyí, 
entre es Camp d'en Bosc i el nucli urbà. L'era ja no hi és.
 
Era d'en Corriola, s'
Fonètica: ÇR«D«NÈ�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, sense arbres, situat a Santanyí, dins es Cós, vora 
Cal Reiet. L'era ja no hi és.

Era d'en Cotxer, s'
Fonètica: ÇR«D«NÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Antiga tanca de conreu, avui urbanitzada, situada dins el nucli urbà de Son Moja, 
entre na Bassola i es Torrent d'en Vila.
 
Era d'en Ferrando, s'
Fonètica: ÇR«D«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca conradissa amb pocs arbres, de forma trapezoïdal, situada dins Son Fango, 
entre les cases i s'Era d'en Gori Sales. L'era que en motivà el nom encara és intuïble a 
través dels fotogrames aeris.
 
Era d'en Ferrando, s'
Fonètica: ÇR«D«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
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Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma ròmbica, quasi sense arbres, situada en es Llombards, 
dins Son Belard, vora es Camp d'en Torrella, entre sa Figuera d'en Polla i sa Tanca des 
Saig.
 
Era d'en Garrot, s'
Fonètica: ÇR«D«ï«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Parcel·la romboïdal amb pocs arbres, situada a la Costa, entre s'Era de na Pepa i 
Lo d'en Barrala.
 
Era d'en Gelat, s'
Fonètica: ÇR«D«Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu,  de forma trapezoïdal,  situat  a  Santanyí, vora es  Camí  de 
Ciutat, dins na Revandella, constituït per una tanca amb arbres i un corral de figueres de 
moro. No hi ha cap era.
 
Era d'en Gori Sales, s'
Fonètica: ÇR«D«NÇ�RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, dins 
Son Fango, entre s'Era d'en Ferrando i s'Era d'en Baltasar Ferrer. L'era ja no existeix.
 
Era d'en Neo, s'
Fonètica: ÇR«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat entre es Molí d'en 
Perico i sa Tanca d'en Colovet. L'era ja no existeix.
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Era d'en Parra, s'
Fonètica: ÇR«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, situada a Santanyí, en es 
Camí de s'Amarador, entre Cal Reiet i sa Torre d'en Polla.
 
Era d'en Pedreres, s'
Fonètica: ÇR«D««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  trapezial,  situada  a  Santanyí, 
possiblement dins na Boneta. Avui ja no hi ha cap era.
 
Era d'en Relleta, s'
Fonètica: ÇR«D««È9««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre sa Tanca de s'Era i s'Arrabassat. L'era desaparegué.
 
Era d'en Salom, s'
Fonètica: ÇR«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu, amb arbres,  de forma irregular, situada a Santanyí, dins na 
Ciona, vora es Molí d'en Ferrereta.
 
Era d'en Torrelles, s'
Fonètica: ÇR«D«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

785



Petit terreny de forma triangular, situat a Santanyí, entre es Pla d'en Pujol i es 
Molí de sa Tanca.
 
Era d'en Vetla, s'
Fonètica: ÇR«D«MÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511
Situació: interior

Tanqueta de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Santanyí, dins es 
Campàs, vora es Camí de Son Rossell. L'era que en motivà el topònim desaparegué.
 
Era d'en Xixili, s'
Fonètica: ÇR«D«SÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511
Situació: interior

Lloc de dins la vila de Santanyí, totalment urbanitzat, situat a la part sud del 
carrer des Pontàs. 
 
Era d'en Xoixa, s'
Fonètica: ÇR«D«ÈSS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de  la  perifèria  urbana  de  Santanyí,  situat  entre  es  Molí  Petit  i  Can 
Pedacet. L'era ja no existeix i part de l'espai així designat és ara ocupat per un carrer que 
en perpetua el nom.
 
Era d'en Xoixeta, s'
Fonètica: ÇR«D«SÈS««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma pentagonal  irregular,  dividit  en tres 
tranques. Està situat a Santanyí, dins ses Tasques, vora es Camí des Camp d’en Bosc. 
Ara hi ha una casa, però l'era ja no hi és.
 
Era de Ca n'Estela, s'
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Fonètica: ÇR«D«Ç«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511.5
Situació: interior

Era desapareguda, abans situada a Santanyí, entre s'Era d'en Corriola i es Camí 
Nou, davant sa Mostra.
 
Era de Ca na Beu, s'
Fonètica: ÇR«D«Ç«ÈBE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tancó trapezoïdal amb pocs arbres, situat a la Costa, vora Ca na Beu, entre Lo 
d'en Cama i ses Pletes d'en Toni Jordi.
 
Era de Can Bernadí, s'
Fonètica: ÇR«D«Ç««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal,  coberta parcialment de pleta i en part conradissa 
amb arbres, situada a la Costa, entre Can Bernadí i sa Costa d'en Balutxo.
 
Era de Can Beu, s'
Fonètica: ÇR«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca  de  conreu,  de  forma pentagonal  irregular,  amb pocs  arbres,  situada  a 
Santanyí, entre na Barca i es Baladrar. Actualment no hi ha cap era.
 
Era de Can Conill, s'
Fonètica: ÇR«D«ÇNÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior
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Tanca de conreu, de forma irregular, amb pocs arbres i ara ja sense era, situada a 
Santanyí, dins es Pla d'en Pujol.
 
Era de Can Formatge, s'
Fonètica: ÇR«D«ÇMRÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, amb alguns corralets i ara amb 
dues cases, situat a Santanyí, dins es Camp d'en Bosc, fronterer amb ses Tasques. No hi 
ha cap era.
 
Era de Can Maimó, s'
Fonètica: ÇR«D«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Parcel·la de forma trapezoïdal amb arbres, situada a la Costa, entre les cases de 
Can Maimó i es Saragall.
 
Era de Can Marranxa, s'
Fonètica: ÇR«D«Ç«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
vers ses Esparegueres, vora Can Marranxa, entre s'Era Vella i ses Pomeres.
 
Era de Can Mas, s'
Fonètica: ÇR«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma rectangular, gairebé sense arbres, situada a Santanyí, 
dins ses Tasques. Ara ja no hi ha cap era.
 
Era de Can Neo, s'
Fonètica: ÇR«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
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Latitud: 4355
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  dividit  en quatre tanques, 
situades a Santanyí, entre es Baladrar i es Bateu. Ara no hi ha cap era.
 
Era de Can Parra, s'
Fonètica: ÇR«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb casa, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, vora 
Ca Mavi i vora es Clos des Garrovers. L'era ja no hi és.
 
Era de Can Pipes, s'
Fonètica: ÇR«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca de conreu,  de forma trapezoïdal,  amb pocs  arbres,  situada a Santanyí, 
entre na Barca i s'Era de Can Neo. L'era que en motivà la denominació ja no existeix.
 
Era de Can Tatau, s'
Fonètica: ÇR«D«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de conreu, sense arbres, de forma aproximadament romboïdal, dividida en 
diverses parcel·les i situada a Santanyí, entre s'Hort d'en Bonet i es Tren. Actualment no 
hi ha cap era.
 
Era de Cas Coix, s'
Fonètica: ÇR«D«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Era desapareguda, situada a Santanyí, vora es  Camí Nou,  entre es Molí  d'en 
Felanitxer i s'Era de Ca n'Estela. Estava situada on avui hi ha l'entrada del poliesportiu. 
Diuen que antigament es deia Son Boi.
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Era de Cas Senyor, s'
Fonètica: ÇR«D«Ç«Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a  Calonge, entre  sa 
Vinyota i sa Mitja Quarterada. A la part més acostada a la població hi ha algunes cases.
 
Era de n'Esterelles, s'
Fonètica: ÇR«D«««ÈR´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca  conradissa  amb  pocs  arbres,  de  forma  gairebé  trapezoïdal,  situada  a 
Santanyí, dins ses Rotes, vora sa Barraca des Patró Vila i sa Rota des Capellà Miquel. 
L'era ja no hi és. 
 
Era de na Pepa, s'
Fonètica: ÇR«D««ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca trapezoïdal amb pocs arbres, situada a la Costa, entre Ca na Beu i s'Era 
d'en Garrot.
 
Era de sa Roca, s'
Fonètica: ÇR«D««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511.5
Situació: litoral

Lloc de la costa des Llombards, situat  entre es Caló d'en Ferrà i  es Caló de 
n'Adrover i entre es Cap de sa Paret i es Fort des Tendre. Nom metafòric originat per 
una rocassa llisa de la part alta, que té unes 60 passes de diàmetre. El penya-segat, que 
beca damunt la mar, té uns 45 m d'altura. Els estrats inferiors són blanquinosos i els 
superiors rogencs. Estranyament, la documentació reporta la Serra de la Roca. No hi ha 
cap relleu que pugui fer pensar que en fos realment la denominació antiga.

CTM, p. 515; MGM, 43-3g.
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1872, la Serra de se Roca. PMV.
1874, la Serra de la roca. Citada com a confrontant de So n'Amer. PcMM.

Era de So n'Amer, s'
Fonètica: ÇR«D«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny conradís, de forma irregular, format per quatre o cinc tanques petites, 
situades entre el nucli urbà des Llombards i ses Figueretes. L'era que donà nom al lloc ja 
no existeix.
 
Era de Son Cosina, s'
Fonètica: ÇR«D«Ç�NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, situada en es Llombards, dins les pertinences de 
Son Cosina, entre sa Tanca des Ametlers Joves i sa Tanca d'en Manresa.
 
Era de Son Llorenç, s'
Fonètica: ÇR«D«Ç�´ÈRE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny curiablanquer  de  conreu  amb arbres,  de  forma  irregular,  situat  a  sa 
Penya Bosca, al sud de les cases de Son Llorenç.
 
Era de Son Ponç, s'
Fonètica: ÇR«D«�È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant secundària, no cartografiada, de s'Era des Ponços, situada a s'Alqueria 
Blanca, vora sa Sort, entre Ca na Mossa i sa Vinya Vella.
 
Era de Son Pujol, s'
Fonètica: *ÇR«D«Ç�ÈZ�
Terme: Santanyí
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Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  de  localització  desconeguda,  situat  dins  Son  Pujol,  indret 
tampoc no localitzat.

1884, 20 de març, «Son Pujol, por otro nombre S'Era de Son Pujol». PcCn.
 
Era des Miqueletes, s'
Fonètica: ÇR«D«RÈ«t«s
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de conreu de forma trapezoïdal, amb arbres, situada a Cas Perets, entre 
Cas Pi i Lo d'en Capità.
 
Era des Moro, s'
Fonètica: ÇR«D«RÈ�R*
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom desaparegut, que, segons informació oral, apareix a l'escriptura de la finca 
es Galerí, situada a Santanyí, possiblement dins na Boneta, entre s'Era de Can Tatau i es 
Molí  d'en  Colomí.  No  hi  ha  presència  en  aquest  lloc  de  restes  prehistòriques,  ni 
constància d'atacs piràtics, per la qual cosa és difícil explicar la motivació de la paraula 
moro en tal topònim.
 
Era des Ponços, s'
Fonètica: ÇR«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
vora sa Sort, entre Ca na Mossa i sa Vinya Vella. Existeix la variant secundària de s'Era 
de Son Ponç.
 
Era Nova, s'
Fonètica: ÇR«È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
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Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal amb alguns arbres, situada a Cas Perets, entre Lo 
d'en Barres i Son Ferrer.

Era Vella, s'
Fonètica: ÇR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny urbanitzat, de forma irregular, situat dins el casc de s'Alqueria Blanca, 
entre la carretera de Portopetro i ses Bassetes Velles.

Era Vella, s'
Fonètica: ÇR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanqueta de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situada a Santanyí, dins es 
Velar, prop de Cas Canonge. L'era nominada ja no hi és.
 
Era Vella, s'
Fonètica: ÇR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, dins 
es Serral Vell, entre sa Serra des Revell i sa Pleta de na Beata. No hi ha cap era.
 
Era Vella, s'
Fonètica: ÇR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu sense arbres,  de forma aproximadament  rectangular,  situada 
entre es Molí d'en Portell i es Molí d'en Felanitxer. No hi ha cap era.
 
Era Vella, s'
Fonètica: ÇR«È«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre Son Llorenç i Can Marranxa. L'era ja no hi és.
 
Era Vella, s'
Fonètica: ÇR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de forma irregular, de superfície molt  petita, dividit en tres corralets, 
situat a Santanyí, dins es Camp d'en Rotlo, vora Son Fango. No hi ha cap era.
 
Era Vella, s'
Fonètica: ÇR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tanqueta de conreu amb arbres, de forma irregular, situada en es Llombards, 
dins Son Ponç, vora ses Boguetes. Pertanyia a Son Berard. Actualment no hi ha cap era. 

1861, «la Era Veya del Llombars, tenida en alodio de Berart». PcCl.

Era Vella de Cas Senyor, s'
Fonètica: ÇR«Ç«DÇ«Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, entre s’Era 
de Cas Senyor i na Blanca. 

Eres, ses
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 512
Situació: interior
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Nom de tres tanques de forma irregular, amb pocs arbres, situades a la Costa, 
entre les cases de sa Talaia i es Sementer. En anomenar-les individualment hom parla de 
sa Tanca de s'Era. Es troben a una altura compresa entre els 100 m i els 125 m sobre la 
mar.

Eriçó, s'
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de forma irregular, amb conreus arbrats i pletes, situat a Santanyí, entre 
sa Barrera d'en Polla, ses Mires, sa Bassa Serra, Cala Figuera, etc. Té uns 1400 m de 
longitud màxima, per uns 500 m d'amplària màxima. Està format per una cinquantena 
de tanques. 

El topònim pertany a la seriació de noms estructurats amb article + nom d'animal 
en singular. Deuen indicar l'abundància de l'espècie referida en els llocs en qüestió.

CTM, p. 516; MGM, 43-5e.

1818, l'Arisó / l'Arizó. Apeo de Garay (Santanyí).
1917, S'erisó. PcPll.
1935, 5 de novembre. S’Arisó. PcMa.

Eriçó d'en Ferrereta, s'
Fonètica: «RÇD«M««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4354
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny santanyiner, de forma irregular, situat a Cala Figuera entre es Turó de na 
Fesola, es Caló d'en Busques i es Caló d'en Boira. Té uns 650 m de llargària per uns 200 
m d'amplària. Hom diu que antigament era una comuna.

Escala de Carro, s'
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma triangular, situada a s'Alqueria Blanca, 
vora  es  Camí  des  Caló  de  sa  Torre,  entre  es  Pi  des  Jai  Toni  i  sa  Tanca  Gran. 
Possiblement formava part de sa Tanca Gran.

Nom metafòric, originat per la semblança de la forma de la finca amb la peça 
triangular del carro de parell que queda entre les dues bísties.
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Escaleta, s'
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma molt irregular, situada a Santanyí, entre sa 
Rota de sa Figuera i es Torrent de na Romeguera. Desconec la motivació del nom.
 
Escaleta, s'
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512
Situació: interior

Drecera que baixa a Cala Santanyí entre es Torrent del Sen Tià Nin i Son Fenàs, 
mitjançant alguns rústecs escalons. Va a sortir vora es Pou de Cala Santanyí, per dins 
s'Hort d'en Confit.

1818, la Escaleta. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Escaleta, s'
Fonètica: ««È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb  arbres,  de  Cas  Perets,  entre  Lo  d'en  Sanç  i  Lo  d'en 
Burguera. Actualment és ja un esvaït amb ametlers vells. Nom al·lusiu a la forma de la 
finca.

Escaleta des Moro, s'
Fonètica: ««Ç««D«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Antic davallador i tram de la costa llombardera, situat prop de Cala Figuereta, entre es 
Bancassos i sa Punta de Cala Figuereta. El lloc embrionari del topònim es troba a un 
raconet de l'aresta del penyalar, entre sa Pesquera de ses Oblades i la punta abans citada. 
Es tracta d'uns escalons tallats dins la roca que comencen dins una petita encletxa. S'en 
veuen en nombre de set. Després en falten alguns, per causa d’una esllavissada de la 
penya. Seguidament n'hi ha quatre més, els darrers que ara es poden veure. És un lloc de 
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baixada molt difícil, per mor de les roques que caigueren i mutilaren l'obra antiga. Els 
escalons  que  han  arribat  a  l'actualitat  són  de  factura  bona,  d'aspecte  antiquíssim, 
segurament  d'època  prehistòrica.  Presumiblement  era  el  camí  de  baixada  a  dues 
necròpolis, una de les quals era una cova natural pretalaiòtica i l'altra una cova talaiòtica 
tancada de murada que mostra dispers, per causa de la pluja el jaciment d'ossam i restes 
d'aixovar metàl.lic.
 
Escalons d'en Cinto, es
Fonètica: «««Ç«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Variant  no cartografiada des Escalons d'en Morge,  situats  a  ses Salines,  a  la 
partió entre sa Marina i sa Vall.
 
Escalons d'en Morge, es
Fonètica: «««Ç«È�RZ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Pujador  situat  a  ses  Salines,  a  la  partió  entre sa  Marina i  sa  Vall.  Uneix  es 
Saragall d'en Morge i es Vergeret. Només hi ha dos escalons a la part de sa Vall, però 
l'esquena de la paret està enllosada. Es troben a un antic portell cegat que tal vegada és 
testimoni de l'empriu que sa Vall tenia dins sa Marina. Lloc també conegut sota el nom 
des Escalons d'en Cinto.
 
Escalons de sa Vall, es
Fonètica: «««Ç««È´
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504
Situació: interior

Pujador situat a ses Salines, a la partió entre sa Marina i sa Vall, al fons d'un 
carreró sense sortida, entre ses Bornadetes i es Torrent. La paret no és gaire alta. A la 
part de sa Vall només té un escaló i a la part de sa Marina en té dos.
 
Escar d'en Balutxo, s'
Fonètica: «ÇD««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral
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Varador de la costa des Llombards, situat a s'Almunia, entre s'Escar d'en Fesol i 
s'Escar  d'en  Julià  Cotxer.  Té  barraca  de  barca,  construïda  amb  pedres,  però  no  té 
vivenda a dalt. Diuen que és dels més antics de s'Almunia. Cap dels informants el va 
veure construir.
 
Escar d'en Banyeta, s'
Fonètica: «ÇD««Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar d'en Bernat Banyeta, avui desaparegut, situat 
a Cala Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre s'Escar de Ca n'Esterelles i s'Escar des 
Metge Manresa. 
 
Escar d'en Bernat Banyeta, s'
Fonètica: «ÇD««Ç«Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador  i  barraca  de  la  costa  de  Santanyí,  avui  desapareguts,  situats  a  Cala 
Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre s'Escar de Ca n'Esterelles i s'Escar des Metge 
Manresa. Fou construït vers 1930, o potser un poc abans. Després hi alçaren a dalt una 
vivenda coberta a dos vessants. Una part de l'actual edifici de la llonja ocupa el seu 
solar. Deu el nom a un home que feia de mariner amb la família dels Peretes, els quals 
foren  els  qui  reformaren  la  construcció.  També  en  diuen  s'Escar  d'en  Banyeta i  sa 
Barraca d'en Bernat Banyeta.
 
Escar d'en Biga, s'
Fonètica: «ÇD«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador i barraca de la costa de Santanyí, situats a Cala Figuera, dins es Caló 
d'en Boira, entre es Caló des Saig i s'Escar de Cas Bauç. Modernament, també se'n diu 
s'Escar d'en Guillem Vedell. D'aspecte força arcaic, tot i que ha estat una mica renovat, 
té un balcó de fusta que el feren a finals de la primera meitat del segle XX.  Era dels 
germans Andreu i Cosme "Biga".
 
Escar d'en Blai Sabater, s'
Fonètica: «ÇD«Ç«B«È
Terme: Santanyí
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Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador  de  la  costa  de  Santanyí,  situat  a  Cala  Figuera,  dins  es  Caló  d'en 
Busques, entre s'Escar de l'Amo en Miquel de sa Plaça i s'Escar d'en Xalau. La barraca, 
construïda amb pedres, té portal de volta i vivenda a dalt. També en diuen sa Barraca 
d'en Blai Sabater i s'Escar de Mestre Simon.
 
Escar d'en Bonico, s'
Fonètica: «ÇD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Varador i barraca de la costa salinera, situat en es Escars des Dolç, entre s'Escar 
d'en Coa i s'Escar d'en Joan Curt, del qual el separa un petit freu entre els dos grups 
d'escars que hi ha a la raconada on està ubicat. A sobre té una vivenda coberta a dos 
aiguavessos, amb una finestra cap a la mar. És la barraca que està més prop de l'aigua.
 
Escar d'en Coa, s'
Fonètica: «ÇD«NÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Varador amb barraca de la costa salinera, situat  en es Escars des Dolç, entre 
s'Escar de n'Andreu Creus i s'Escar d'en Bonico, del qual està separat per un freu. Està 
cobert de teulada a dos aiguavessos. Té vivenda a dalt amb dues finestres.
 
Escar d'en Felip, s'
Fonètica: «ÇD«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: litoral

Lloc de la  costa  de Santanyí, situat  dins  Caló des  Macs,  entre sa  Cova d'en 
Lepanto i el caló. És excavat dins la roca, com els dos norais que hi ha al costat. La 
barraca és formada per dos cossos coberts de volta i les parets són de pedres, algunes de 
les quals ben grosses. També es diu s'Escar des Patró Felip.
 
Escar d'en Felip, s'
Fonètica: «ÇD«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
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Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Construcció de la costa llombardera, situada a Cala Llombards, a la part del sud, 
entre ses Penyes Fresques i s'Escar d'en Rita.  Té la barraca de més caràcter de Cala 
Llombards, troglodítica, amb un respirall sobre les penyes protegit amb un coll semblant 
al d'una cisterna. És molt antic.

Escar d'en Ferrando, s'
Fonètica: «ÇD«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Varador de la costa santanyinera, situat a Cala Santanyí, a ses Barraques, entre 
s'Escar de Cas Fidever i es Regaló. Té la façana emblanquinada i vivenda a dalt, amb 
dues finestres i un finestró. És l'escar més resguardat de ses Barraques.
 
Escar d'en Fesol, s'
Fonètica: «ÇD«M«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  i  minoritària  de  s'Escar  d'en  Toniet,  situat  a  Cala 
Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre sa Cova des Barquers i es Caló des Saig. 
 
Escar d'en Fesol, s'
Fonètica: «ÇD«M«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Varador i barraca de la costa llombardera, situats a s'Almunia, entre un escar de 
nom desconegut (vora s'Escar d'en Gustinel·lo) i s'Escar d'en Balutxo. La barraca de la 
barca està construïda dins una cova. A dalt té dos pisos nous. Els Fesols eren patrons de 
Santanyí.
 
Escar d'en Francina, s'
Fonètica: «ÇD«MR«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral
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Antic varador de la costa salinera, situat dins Cala Galiota, al lloc dit ses Baules, 
entre s'Escar d'en Toni  Ferrer i  es Carregador d'en Xanxes.  La seva presència quasi 
passa desapercebuda, però encara es veuen les perforacions dins la roca que subjectaven 
els parats. El nom mateix de ses Baules està relacionat amb aquesta construcció. També 
es diu s’Avarador d'en Francina. Fa el nom per un campaner que nomia Mateu que morí 
poc temps després de la Guerra Civil.
 
Escar d'en Garballó, s'
Fonètica: «ÇD«ï«RB«È9
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Varador i  barraca de la costa salinera, situat  en es Escars des Dolç,  entre es 
Maltès i s'escar de n'Andreu Creus. Està un poc més allunyat de la mar que els altres dos 
del costat. Ha perdut tot el caràcter antic, pel fet d'haver estat reformat. Al costat, la roca 
de marès és tallada artificialment, per tal de poder treure l'embarcació.
 
Escar d'en Guillem Vedell, s'
Fonètica: «ÇD«ïÇM«ÈD´
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant  no cartografiada i  moderna de s'Escar d'en Biga,  situat  a la  costa de 
Santanyí, a Cala Figuera, dins es Caló d'en  Boira, entre es Caló des Saig i s'Escar de 
Cas Bauç. Guillem Vadell el comprà poc abans de 1946.
 
Escar d'en Gustinel·lo, s'
Fonètica: «ÇD«NÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Antic varador de la costa llombardera, situat rere la platja des Caló des Moro. Té 
barraca excavada dins el marès. Dels dos que hi ha, és el més acostat a la ribera del sud. 
Va ser fet vers 1915; l'altre, de nom desconegut, és més modern.
 
Escar d'en Gustinel·lo, s'
Fonètica: «ÇD«NÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
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Situació: litoral

Varador i barraca de la costa llombardera, situats a s'Almunia entre s'Escar des 
Gambetes i un escar de nom desconegut (vora s'Escar d'en Fesol). Té una vivenda a dalt. 
El construí un tal Llorenç Burguera Burguera, àlies Gustinel·lo, vers 1940. Aquest home 
havia nascut  el  1885 i  el  malnom li  provenia del  sogre Agustí  Burguera  Burguera, 
anomenat Gustinel·lo perquè era molt petit.
 
Escar d'en Jaume Coloma, s'
Fonètica: «ÇD«ÇZ«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Varador amb barraca, situat a la costa de ses Salines, en es Escars des Dolç, entre 
s'Escar d'en Pere Petita i s'Illotó des Dolç. Té una barraca força antiga, coberta a dos 
vessants.
 
Escar d'en Jaume des Forn, s'
Fonètica: «ÇD«ÇZ«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada i moderna de s'Escar des Molí des Saig, situat a la costa 
de Santanyí, a Cala Figuera, dins es Caló d'en Boira, entre s'Escar de Cas Bauç i s'Escar 
de Can Canonge. 
 
Escar d'en Jeroni des Molí, s'
Fonètica: «ÇD«Z«ÇR�D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant  no cartografiada de s'Escar  de Mestre  Jeroni  des  Molí,  situat  a  Cala 
Figuera,  dins  es  Caló  d'en Boira,  entre  es  Torrent  d'en  Banyeta i  s'Escar  d'en  Lluc 
Viudès.
 
Escar d'en Joan Curt, s'
Fonètica: «ÇD«ZNÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral
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Varador amb barraca, situat  a la  costa salinera,  en es Escars des Dolç,  entre 
s'Escar d'en Bonico i s'Escar d'en Miquel Fuster. Està cobert amb una volta de mig punt.
 
Escar d'en Julià Cotxer, s'
Fonètica: «ÇD«ZÇÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Varador de la costa llombardera, situat a s'Almunia, entre s'Escar d'en Balutxo i 
s'Escar des Rafal. A dalt té una caseta coberta a un sol vessant, amb un portal quadrat i 
una finestra que miren cap a la mar. La barraca de l'embarcació s'obre dins materials 
conglomerats. Entre aquest lloc i s'Escar des Rafal hi ha una petita cova marina.
 
Escar d'en Lluc Viudès, s'
Fonètica: «ÇD«Ç´ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, dins es Caló d'en Boira, 
entre s'Escar  de Mestre  Jeroni  des  Molí  i  s'Escar  de  Mestre  Biel  des  Amitgers.  La 
barraca, d'aspecte antic, té la façana emblanquinada,. A dalt hi ha una vivenda amb un 
balconet de fusta. També es coneix amb el nom de s'Escar de Can Viudès.
 
Escar d'en Manento, s'
Fonètica: «ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Cova  d'en  Manento,  situada  en  el  litoral 
santanyiner, a Cala Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre sa Punta des Mig i ses 
Banyeretes.  Manento és una masculinització de Manenta, a la vegada feminització del 
cognom Manent.
 
Escar d'en Miquel Fuster, s'
Fonètica: «ÇD«ÇEÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral
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Varador i barraca de la costa salinera, situats en es Escars des Dolç, entre s'Escar 
d'en Joan Curt i s'Escar d'en Toni des Forn. La barraca està sotilada a un sol vessant 
sense i no té teules a la coberta.
 
Escar d'en Pau, s'
Fonètica: «ÇD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Varador i barraca de la costa salinera, situas en es Escars des Dolç, entre s'Escar 
des Dolç pròpiament dit i es Maltès. La barraca està tan reformada que ha perdut tot el 
caràcter antic.
 
Escar d'en Pere Petita, s'
Fonètica: «ÇD«ÇR««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Varador i barraca de la costa salinera, situats en es Escars des Dolç, entre s'Escar 
d'en Toni  des Forn i  s'Escar d'en Jaume Coloma.  La barraca està  coberta amb dues 
voltes de marès. La penya del costat està escotada artificialment per tal de permetre el 
pas de l'embarcació. Porta el nom de l'informant.
 
Escar d'en Pipes, s'
Fonètica: «ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador sense barraca, situat a la costa de Santanyí, a Cala Figuera, dins es Caló 
d'en Busques, entre s'Escar d'en Vila i s'Escar de Can Pere Pau. No és perpendicular a la 
línia costanera.
 
Escar d'en Racó, s'
Fonètica: «ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral
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Antic varador amb barraca, situat a Cala Figuera, dins es Caló d'en Busques, 
entre s'Escar de Can Xomeu i s'Escar d'en Rita. Ara hi ha un edifici blanc amb planta 
baixa i dos pisos. També en diuen sa Barraca d'en Baltasar Racó.
 
Escar d'en Rafel Piquer, s'
Fonètica: «ÇD««ÇEÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Varador de la costa de Santanyí, situat a Cala Santanyí, a ses Barraques, entre 
s'Escar  de  Can  Camisa  i  s'Escar  de  Can  Cavallot.  Té  vivenda  a  sobre  i  la  façana 
emblanquinada. 
 
Escar d'en Rita, s'
Fonètica: «ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Varador de la costa llombardera, situat a Cala Llombards, a la part de migjorn, 
entre s'Escar d'en Felip i la platja. La barraca, orientada cap a la part nord de la cala, 
sembla antiga i té la façana de pedra. Cal suposar que està picada dins la roca. 
 
Escar d'en Rita, s'
Fonètica: «ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador i barraca de la costa de Santanyí, situats a Cala Figuera, dins es Caló 
d'en Busques,  entre s'Escar d'en Racó i  sa Barraca de Mestre Lluc Fariner.  L'edifici 
actual és modern, amb dues plantes amb balcons de balustrada. També s'anomena sa 
Barraca d'en Rita.
 
Escar d'en Roig, s'
Fonètica: «ÇD«È�S
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador i barraca, desapareguda, de la costa de Santanyí, situada a Cala Figuera, 
en es Caló d'en Busques,  entre sa  Barraca de Mestre  Lluc Fariner  i  sa  Barraca des 
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Trapassers. S'anomenava també per sa Barraca d'en Roig, un edifici ruïnós, de pedra, 
sense teulada. Ara hi ha una construcció nova, amb tres portasses i dues plantes a sobre.
 
Escar d'en Sebastià Mas, s'
Fonètica: «ÇD««B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador del litoral de Santanyí, situat a Cala Figuera, dins es Caló d'en Busques, 
entre s'Escar d'en Toni Soler i s'Escar de l'Amo en Miquel de sa Plaça. Va ser construït 
vers 1944 o 1945 i té vivenda a dalt, emblanquinada, amb un brandolat antic, mostrejat. 
També en diuen sa Barraca d'en Tià Mas.
 
Escar d'en Tià Coix, s'
Fonètica: «ÇD«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar d'en Xalau, situat a Cala Figuera, dins es 
Caló d'en Busques, entre s'Escar d'en Blai Sabater i s'Escar de Ca n'Esterelles.
 
Escar d'en Tomeu Clar, s'
Fonètica: «ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat vora es Bauç, dins es Buits, entre sa Cova 
des Vell Marí i es Turmassot des Buits. Un llombarder hi féu un escar devers 1920 o 
1930. La mar el va destruir i no en queda el més mínim rastre sobre les pedrasses que 
s'acumulen al racó on estava situat.
 
Escar d'en Tomeu de Cas Bauç, s'
Fonètica: «ÇD«ÇD«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar de Cas Bauç, situat a la costa de Santanyí, a 
Cala Figuera, dins es Caló d'en Boira, entre s'Escar d'en Biga i s'Escar des Molí des 
Saig.
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Escar d'en Toni de la Ceda, s'
Fonètica: «ÇD«Ç�D««ÈD«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Varador de la costa de ses Salines, situat en es Escars des Dolç, entre s'Escar del 
Sen Pere Vinyes i s'Escar des Dolç. Reformat en temps moderns, ha perdut tot el seu 
caràcter antic. Sobre el malnom, vegeu el topònim Lo de la Ceda.
 
Escar d'en Toni des Forn, s'
Fonètica: «ÇD«Ç�D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Varador i barraca de la costa de ses Salines, situats en es Escars des Dolç, entre 
s'Escar d'en Miquel Fuster i s'Escar d'en Pere Petita. La barraca és cobert de volta.
 
Escar d'en Toni Ferrer, s'
Fonètica: «ÇD«Ç�«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: litoral

Construcció de la costa salinera, situada dins Cala Galiota, sobre sa Puntassa, 
entre sa Punteta i ses Baules. És de planta rectangular, d'unes 9 passes de llargària, per 
unes 5 passes d'amplària i una altura d'uns 3 m. És de marès i està a la distància d'uns 10 
m de la mar. El portal és d'arc rebaixat.  Les úniques obertures secundàries són dues 
finestretes o espitlleres de ventilació, de planta en V o ziga-zaga, que es troben una a 
cada costat. Sembla que es va construir vers l'any 1936.
 
Escar d'en Toni Soler, s'
Fonètica: «ÇD«Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador i barraca de la costa de Santanyí, situats a Cala Figuera, dins es Caló 
d'en  Busques,  entre  s'Escar  de  Can  Pere  Mas  i  s'Escar  d'en  Sebastià  Mas.  També 
s'anomena per sa Barraca d'en Toni Soler.
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Escar d'en Toniet, s'
Fonètica: «ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador i barraca de la costa de Santanyí, situats a Cala Figuera, dins es Caló 
d'en Boira, entre sa Cova des Barquers i es Caló des Saig. Fou contruït a finals del segle 
XIX o  a  principis  del  segle  XX.  Hi  treien barques  de  bou.  La barraca  més  tost  té 
estructura  de  casa,  feta  amb  pedres  i  mescla,  amb  tres  finestres  sobre  la  portassa. 
Minoritàriament,  se'n diu també s'Escar d'en Fesol. El nom prové del mariner que el 
construí, Antoni Amengual Perelló. La sufixació diminutiva del malnom és deguda a la 
baixa estatura física de qui el portava.
 
Escar d'en Vila, s'
Fonètica: «ÇD«MÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador sense barraca, situat a la costa de Santanyí, a Cala Figuera, dins es Caló 
d'en Busques, entre sa Barraca de Can Parra i s'Escar d'en Pipes. Està orientat cap a la 
boca del caló.
 
Escar d'en Xalau, s'
Fonètica: «ÇD«S«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador  de  la  costa  de  Santanyí,  situat  a  Cala  Figuera,  dins  es  Caló  d'en 
Busques, entre s'Escar d'en Blai Sabater i s'Escar de Ca n'Esterelles. Té barraca amb 
vivenda a dalt, totalment nova. També té els noms de s'Escar de Cas Mosson, s'Escar 
d'en Tià Coix i sa Barraca de Cas Coix.
 
Escar de Ca n'Estela, s'
Fonètica: «ÇD«Ç«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar des Metge Manresa, varador desaparegut de 
la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, entre s'Escar d'en Bernat Banyeta i ses Bales.
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Escar de Ca n'Esterelles, s'
Fonètica: «ÇD«Ç««ÈR´«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador desaparegut de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, dins es Caló 
d'en Busques,  entre s'Escar d'en Xalau i  s'Escar d'en Bernat  Banyeta. Tenia barraca, 
sobre la qual, posteriorment, s'edificà una caseta amb dos aiguavessos. Fou destruït tot 
quan s’hi va fer la llonja. També se'n deia sa Barraca de n'Esterelles.
 
Escar de Ca na Pau, s'
Fonètica: «ÇD«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Varador de la costa de Santanyí, situat a Cala Santanyí, a ses Barraques, entre 
s'Escar de Can Metge i  s'Escar de Cas Fidever. La barraca, que conserva un poc el 
caràcter antic, té el portal amb volta.
 
Escar de Cala en Tugores, s'
Fonètica: «ÇD«Ç«ÈÄR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502.5
Situació: litoral

Construcció antiga de la costa salinera, situada entre Cala en Tugores Petit i es 
Carregador. La barraca, enrunada fins els fonaments, té 6'90 m de llargària, per 4'30 m 
d'amplària i està orientada amb el portal a llevant. Les parets, de pedra, tenen un gruix 
de 0'55 m. Encara són visibles els galfons de baix de les portes.
 
Escar de Can Barrió, s'
Fonètica: «ÇD«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Varador de la costa  de Santanyí, situat  a Cala Santanyí, a ses Barraques.  La 
barraca està renovada, amb un piset a dalt, però al costat de la dreta es conserven pedres 
de l'antiga estructura.  Antigament estava entre s'Escar de Can Cavallot i s'Escar de Can 
Metge, però ara el flanquegen novelles construccions. Barrió és malnom santanyiner.
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Escar de Can Canonge, s'
Fonètica: «ÇD«Ç«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador i barraca de la costa de Santanyí, situats a Cala Figuera, dins es Caló 
d'en Boira, entre s'Escar des Molí des Saig i s'Escar de Mestre Rafel Santo. La barraca 
és uns de les més ben conservades de la zona, amb la façana de pedres i un finestró 
quadrat sobre l'arc. A dalt té una finestra grossa.
 
Escar de Can Cavallot, s'
Fonètica: «ÇD«Ç««È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Varador de la costa de Santanyí, situat a Cala Santanyí, a ses Barraques, entre 
s'Escar d'en Rafel Piquer i s'Escar de Can Barrió. La barraca té vivenda a dalt i la façana 
emblanquinada.
 
Escar de Can Conill, s'
Fonètica: «ÇD«ÇNÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador de la costa santanyinera, situat a Cala Figuera, dins es Caló d'en Boira, 
entre s'Escar de Mestre Biel des Amitgers i s'Escar de na Grimalt. La barraca, que era 
molt antiga, ara està renovada. Té vivenda a dalt amb balcó. Diuen que abans era de Ca 
n'Orell de sa Placeta de s'Escola, però hi ha gent que diu que l'escar que era d'aquesta 
casa era un que n'hi havia entre aquest i s'Escar de na Grimalt, que tenia una barraca 
molt antiga coberta de terra o de càrritx. Per anar de banda a banda del caló li passaven 
per damunt.
 
Escar de Can Ferrereta, s'
Fonètica: «ÇD«ÇM««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral
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Variant  no  cartografiada  de  sa  Barraca  de  Can  Ferrereta,  situada  al  litoral 
santanyiner, a Cala Figuera,  dins es Caló d'en Busques, entre es Caló des Oms i  sa 
Barraca d'en Pere Mas.
 
Escar de Can Metge, s'
Fonètica: «ÇD«ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Varador de la costa santanyinera,  situat  a Cala Santanyí, a ses Barraques.  La 
construcció antiga, desapareguda, estava entre s'Escar de Can Barrió i s'Escar de Ca na 
Pau. Ara, entre ambdós llocs, hi ha cinc escars moderns.
 
Escar de Can Pere Mas, s'
Fonètica: «ÇD«ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador situat a la costa de Santanyí, a Cala Figuera, entre sa Barraca de l'Amo 
en Paco Genter i s'Escar d'en Toni Soler. La barraca forma un sol buc amb sa Barraca de 
l'Amo en Paco Genter. Té la façana enllosada, amb un portal arquejat. Ambdues tenen 
brandolat mostrejat.
 
Escar de Can Pere Mir, s'
Fonètica: «ÇD«ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar de Mestre Biel des Amitgers, situat al litoral 
santanyiner, a Cala Figuera, dins es Caló d'en Boira, entre s'Escar d'en Lluc Viudès i 
s'Escar de Can Conill.
 
Escar de Can Pere Pau, s'
Fonètica: «ÇD«ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador sense barraca, situat a la costa de Santanyí, a Cala Figuera, dins es Caló 
d'en Busques,  entre  s'Escar d'en Pipes  i  s'Escar  de Can Xomeu.  Té un petit  espigó, 
perquè no és perpendicular a la línia de costa.
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Escar de Can Santo, s'
Fonètica: «ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  s'Escar  de  Mestre  Rafel  Santo,  situat  a  la  costa 
santanyinera, a Cala Figuera, dins es Caló d'en Boira, entre s'Escar de Can Canonge i es 
Torrent d'en Banyeta.
 
Escar de Can Viudès, s'
Fonètica: «ÇD«ÇMÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar d'en Lluc Viudès, situat a Cala Figuera, dins 
es Caló d'en Boira, entre s'Escar de Mestre Jeroni des Molí i s'Escar de Mestre Biel des 
Amitgers.
 
Escar de Can Xomeu, s'
Fonètica: «ÇD«ÇSÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador i barraca (en aquest cas cova) de la costa de Santanyí, situats a Cala 
Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre s'Escar de Can Pere Pau i s'Escar d'en Racó. 
S'anomena també per sa Cova des Xomeus, perquè és picada totalment dins la roca. A 
dalt té una vivenda amb un balcó lateral.
 
Escar de Cas Bauç, s'
Fonètica: «ÇD«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador i barraca de la costa de Santanyí, situats a Cala Figuera, en es Caló d'en 
Boira, entre s'Escar d'en Biga i s'Escar des Molí des Saig. La barraca té aspecte antic i és 
de les més ben conservades de la zona. Sobre les portes es veu l'arc de marès de la volta. 
A dalt té un finestró emblanquinat. També es coneix sota el nom de s'Escar d'en Tomeu 
de Cas Bauç.
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Escar de Cas Fidever, s'
Fonètica: «ÇD«ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Varador de la costa de Santanyí, situat a Cala Santanyí, a ses Barraques, entre 
s'Escar de Ca na Pau i s'Escar d'en Ferrando. Fa uns anys que fou renovat i perdé tot el 
seu caràcter antic. 
 
Escar de Cas Mosson, s'
Fonètica: «ÇD«ÇRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar d'en Xalau, situat a Cala Figuera, dins es 
Caló  d'en Busques,  entre s'Escar  d'en Blai  Sabater  i  s'Escar  de Ca n'Esterelles.  Cas 
Mosson és el nom d'una casa de Santanyí.
 
Escar de l'Amo en Miquel de sa Plaça, s'
Fonètica: «ÇD«ÇÇE««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador  de  la  costa  de  Santanyí,  situat  a  Cala  Figuera,  dins  es  Caló  d'en 
Busques, entre s'Escar d'en Sebastià Mas i s'Escar d'en Blai Sabater. Fou construït entre 
1905 i 1910. La barraca, a baix, és de pedra, amb el portal de volta i un finestró a sobre. 
Té un balcó sostengut per permòdols de pedra. A dalt hi ha dues plantes d'habitatge. 
També es diu s'Escar de ses Vergeres o sa Barraca de l'Amo en Miquel de sa Plaça.
 
Escar de Mestre Biel des Amitgers, s'
Fonètica: «ÇD«ÇER«BÇE««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, en es Caló d'en Boira, 
entre  s'Escar  d'en  Lluc  Viudès  i  s'Escar  de  Can Conill.  La barraca  actualment  està 
renovada i a dalt té vivenda. També en diuen s'Escar de Can Pere Mir.
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Escar de Mestre Jeroni des Molí, s'
Fonètica: «ÇD«ÇER«Z«ÇR�D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador situat a la costa de Santanyí, a Cala Figuera, dins es Caló d'en Boira, 
entre es Torrent d'en Banyeta i s'Escar d'en Lluc Viudès. Té barraca, totalment nova, 
sense interès per a l'arquitectura popular. Està dividit en dues. També es diu s'Escar d'en 
Jeroni des Molí.
 
Escar de Mestre Rafel Santo, s'
Fonètica: «ÇD«ÇER««EÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador i barraca de barca de la costa de Santanyí, situats a Cala Figuera, dins es 
Caló d'en Boira, entre s'Escar de Can Canonge i es Torrent d'en Banyeta. La barraca té 
aspecte modern, amb un porxo a dalt tancat de vidres. De les que hi ha entre es Caló des 
Saig i es Torrent d'en Banyeta és l'última que es construí. També es diu s'Escar de Can 
Santo.
 
Escar de Mestre Simon, s'
Fonètica: «ÇD«ÇER«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar d'en Blai Sabater, situat a Cala Figuera, dins 
es Caló d'en Busques, entre s'Escar de l'Amo en Miquel de sa Plaça i s'Escar d'en Xalau. 
Mestre Simon era el pare de Blai Sabater.
 
Escar de n'Andreu Creus, s'
Fonètica: «ÇD««RÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Varador de la costa  salinera, situat  en es Escars des Dolç,  entre s'Escar d'en 
Garballó i s'Escar d'en Coa. La barraca, Sotilada a un sol vessant i modernitzada, no té 
interès arquitectònic.
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Escar de na Grimalt, s'
Fonètica: «ÇD««ÄRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, dins es Caló d'en Boira, 
entre el torrent principal que hi desemboca i s'Escar de Can Conill. Té barraca de barca i 
vivenda a sobre, d'aspecte modern. Una de les habitacions està tallada dins la penya. 
Davant l'escar hi ha una roca d'uns 2'20 m d'altura, obrada artificialment per tots els 
costats. A dalt, dins una encletxa, creix un pinet que té fama de ser molt vell. A la part 
orientada cap al caló hi havia un excusat que fou enderrocat vers 1985.
 
Escar de s'Illot, s'
Fonètica: «ÇD«È´�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Varador amb barraca, desapareguda, situada a la costa salinera, damunt s'Illot 
des Frares, entre es Port i sa Sorra. Tenia la façana encarada cap en es Turó, era molt 
antiga i estava coberta, però foradada en els dos extrems.
 
Escar de s'Olier, s'
Fonètica: «ÇD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Varador de la costa salinera, situat entre es Port i Cala Galiota, dins es Racó de 
s'Olier. Només resta el tram final de la barraca, excavada dins la roca, i la petja d'un dels 
parats.  Deu  el  nom  a  un  campaner.  Les  monges  prenien  el  bany  davant  aquesta 
construcció (vegeu es Rentador de ses Monges). 
 
Escar de ses Vergeres, s'
Fonètica: «ÇD««R«RÈZR«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar de l'Amo en Miquel de sa Plaça, situat a la 
costa de Santanyí,  a Cala Figuera, dins es Caló d'en Busques, entre s'Escar d'en Sebastià 
Mas i s'Escar d'en Blai Sabater. 

815



 
Escar del Sen Miquel des Dolç, s'
Fonètica: «ÇD«ÇÇE«RÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar des Dolç, situat a la costa salinera, al lloc 
també dit es Escars des Dolç, entre s'Escar d'en Toni de la Ceda.
 
Escar del Sen Pere Vinyes, s'
Fonètica: «ÇD«ÇR«Èø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Varador i barraca de la costa de ses Salines, situat en es Escars des Dolç, entre sa 
Punta des Guix i s'Escar d'en Toni de la Ceda. L’edifici no ha estat reformat i conserva 
la cobertura de marès, a dos vessants.
 
Escar des Bessons, s'
Fonètica: «ÇD«RB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 503.5
Situació: litoral

Construcció de la costa llombardera, situada a sa Punta Negra, entre s'Escar des 
Forner i sa Platja des Caragol. L’aixopluc de la barca està cobert de teulada i no és gaire 
antic. Pertanyia als germans bessons Joan i Mateu Clar, des Llombards.
 
Escar des Didot, s'
Fonètica: «ÇD«RDÈD�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 503.5
Situació: litoral

Contrucció de la  costa llombardera,  situada vora sa Platja des Caragol,  entre 
l'extrem de sa Punta Negra i s'Escar des Forner. És el més antic dels tres que hi ha a la 
zona. Està obert dins la roca, motiu pel qual també es diu sa Cova des Didot. El portal té 
per llinda una soca gruixada de savina. Vora la mar hi ha 3 o 4 norais antics, picats dins 
la roca. Els costats de la barraca, ja fora de la cova, estan construïts de marès.
 
Escar des Dolç, s'
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Fonètica: «ÇD«RÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Varador de la costa salinera, situat al lloc dit es Escars des Dolç, entre s'Escar 
d'en Toni de la Ceda i s'Escar d'en Pau. És força antic. Hom diu que es va construir vers 
1863. La barraca té una coberta a dos aiguavessos feta amb marès de llivanya sostingut 
per bigues de futsa. També es diu s'Escar del Sen Miquel des Dolç.
 
Escar des Faroler, s'
Fonètica: «ÇD««RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat vora es Cap de ses Salines, entre es Barret 
des Capellà i sa Pesquera des Corral. Ara hi ha un escar novell encimentat. L'antic era 
just al costat, a la part de ponent. Se'n veuen encara  els forats on s'allotjaven 17 parats 
per treure l'embarcació, però en tenia d’altres que ara es troben coberts pel formigó de la 
construcció novella. Per contraposició a aquesta obra actual, un informant en diu s'Escar 
Vell, nom que es repeteix a un altre indret de la mateixa zona.

A la comarca, es dóna el nom de  faroler a qui té cura del far, edifici que es 
designa amb el nom de farola o amb el barbarisme faro. Recordem la cançó: «Sa farola 
de  Cabrera  /  l'hauran  d'arribar  a  tomar  /  perquè  es  faroler  que  hi  ha  /  és  de  raça 
punyetera».
 
Escar des Forner, s'
Fonètica: «ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 503.5
Situació: litoral

Construcció de la costa llombardera, situada vora sa Platja des Caragol,  a sa 
Punta Negra, entre s'Escar des Didot i s'Escar des Bessons. No és gaire antic i és del 
forner des Llombards.
 
Escar des Gambetes, s'
Fonètica: «ÇD«RÆ«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral
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Varador de la costa llombardera, situat a s'Almunia, entre s'Escar des Torres i 
s'Escar  d'en  Gustinel·lo.  No  té  barraca,  sinó  únicament  una  enramada  de  pi.  Els 
Gambetes eren patrons de Santanyí.

Escar des Metge, s'
Fonètica: «ÇD«RÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar des Metge Manresa, avui desaparegut, situat 
al  litoral  santanyiner, a  Cala  Figuera,  dins  es  Caló  d'en Busques,  entre s'Escar  d'en 
Bernat Banyeta i ses Bales.

Escar des Metge Manresa, s'
Fonètica: «ÇD«RÇZ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Escar i barraca del litoral santanyiner, actualment desapareguts, situats a la costa 
de  Santanyí,  a  Cala  Figuera,  dins  es  Caló  d'en  Busques,  entre  s'Escar  d'en  Bernat 
Banyeta i ses Bales. Foren destruïts per fer la llonja i el moll. Estaven orientats cap a la 
boca de la cala. La barraca estava coberta de volta. Deu el nom al metge Manresa, la 
dona del qual es casà a Ca n'Estela. També en diuen s'Escar des Metge i s'Escar de Ca 
n'Estela.

Escar des Molí des Saig, s'
Fonètica: «ÇD«RÇD«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador i barraca de la costa de Santanyí, situats a Cala Figuera, dins es Caló 
d'en  Boira,  entre  s'Escar  de  Cas  Bauç  i  s'Escar  de  Can  Canonge.  La  barraca  està 
renovada, amb la façana emblanquinada i dues plantes a sobre. Antigament era molt 
simple amb un portal i una teulada molt baixa. El malnom prové del topònim es Molí 
des Saig. Modernament, també en diuen s'Escar d'en Jaume des Forn. 
 
Escar des Patró Felip, s'
Fonètica: «ÇD««ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
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Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  s'Escar  d'en  Felip,  construcció  de  la  costa  de 
Santanyí, situada en es Caló des Macs, entre sa Cova d'en Lepanto i el caló. 
 
Escar des Patró Llesco, s'
Fonètica: «ÇD««RÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Varador i barraca de la costa de Santanyí, situats a Cala Figuera, entre sa Barraca 
d'en Pere Rado i sa Baraca d'en Tòfol Marc Tiu. La barraca està renovada, coberta a dos 
vessants. Té pis amb balcó i escala exterior. També es diu sa Barraca d'en Jaume Llesco. 
El malnom és una masculinització de Llesca, que també és malnom santanyiner.

Escar des Rafal, s'
Fonètica: «ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Varador i caseta de la costa llombardera, situats a s'Almunia, entre s'Escar d'en 
Julià Cotxer i sa Pesquera des Sards. Un dels informants, nascut a principis del segle 
XX, diu que l’edifici fou construït quan ell ja era gran.
 
Escar des Rafal Nou, s'
Fonètica: «ÇD««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Varador de la  costa  santanyinera,  situats  a s'Almunia,  entre  sa  Pesquera d'en 
Fesol i s'Escar des Torres. La barraca és antiga i ben integrada dins el paisatge. Està 
parcialment  oberta  dins  la  roca  i  coberta  a  un  sol  aiguavés.  Sobre  el  portal  té  una 
finestra. 

Escar des Torres, s'
Fonètica: «ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral
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Varador i barraca de la costa llombardera, situats a s'Almunia, entre s'Escar des 
Rafal Nou i s'Escar des Gambetes. L’edifici té un aspecte força antic. Està parcialment 
obert dins la roca i cobert a un sol aiguavés. Té una finestra sobre el portal. Els Torres 
eren mariners de Santanyí.

Escar des Trapassers, s'
Fonètica: «ÇD«R««È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Barraca des Trapassers, situada a Cala Figuera, 
dins es Caló d'en Busques, entre s'Escar d'en Roig i sa Barraca d'en Pere Rado. L'escar 
antic i amb un petit espigó dins l'aigua, ja no existeix i la barraca en té, ara, dos de 
moderns.
 
Escar Vell, s'
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escar des Faroler, situat vora es Cap de ses Salines, 
entre es Barret des Capellà i sa Pesquera des Corral.
 
Escar Vell, s'
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 504
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera situat prop des Cap de ses Salines, entre sa Punta de 
na Milà i sa Pesquera d'en Moreno. Hi ha una rampa natural de marès, amb algunes 
restes de manglar fòssil. S'hi destrien 24 parelles de forats artificials, de 15 cm o 20 cm 
de diàmetre, que servien per subjectar l'escala o els parats per pujar l'embarcació fins a 
18 passes lluny de la línia de costa. La tenassa té unes 6 passes d'amplària, per la qual 
cosa 6 parelles d'aquells forats es troben sotaiguades.

Tal escar era del farer (a la zona deim faroler) Guillem Bonet "Rita", que hi tenia 
una barca. N’hi ha un altre, vora el far, conegut amb el mateix nom.

Escars, es
Fonètica: ««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
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Longitud: 500.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada i antonomàstica des Escars des Dolç, situats a la costa 
salinera, entre sa Punta des Guix i s'Illotó des Dolç.

MGM, 42-3g; VMaRV (1961-1962: 41).

Escars des Dolç, es
Fonètica: ««ÇRD«RÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Conjunt de tretze varadors amb barraca de la costa salinera, situats en es Dolç, 
entre sa Punta des Guix i s'Illotó des Dolç. Estan distribuïts en tres grups i més sovint en 
diuen solament es Escars.

Escavirot, s'
Fonètica: ««ÈR�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral

Pesquera  de  la  costa  de  s'Alqueria  Blanca,  situada  prop  de  la  boca  de  Cala 
Llonga, entre sa Punta des Fortí i sa Pesquera de ses Roques. Les penyes tenen uns 6 m 
d'altura, però a la punta davallen en rost molt inclinat fins a ran de l'aigua. Tenen un poc 
de tenassa.

El topònim sembla integrat per una forma verbal del verb escar i un complement 
directe. Malgrat que és d'explicació desconeguda, és lògic suposar que parteix d'algun 
fet viscut per qualque pescador. Potser es va utilitzar un virot com a esca a l'hora de 
pescar?
 
Esclata-sang, s'
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Barret des Capellà, situat a la costa llombardera, 
vora es Cap de ses Salines, entre sa Falç de sa Punta des Far i s'Escar des Faroler.
 
Escola Graduada, s'
Fonètica: «Ç�«ÄR«DÈD«
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada de s’Escola Nova, edifici situat a Santanyí, a la part 
nord del nucli urbà.

Escola Nova, s'
Fonètica: «Ç�«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Edifici  situat  a  Santanyí,  al  nord  de  la  població,  dins  els  terrenys  dits  Can 
Pedacet. És una construcció de planta rectangular, de dues altures, feta amb pedra de 
Santanyí. La primera pedra va ser col·locada el 14 de febrer de 1926. Fou inaugurada el 
1931. També es diu s'Escola Graduada. El nom de s'Escola Nova s'oposa al de s'Escola 
Vella, avui inexistent. Sobre la seva construcció, vegeu M. Barceló Vidal (1996).
 
Escola Vella, s'
Fonètica: «Ç�«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Edifici de dues plantes, enderrocat el 1978, situat en el casc urbà de Santanyí, a 
la  placeta  a  la  qual  popularment  dóna  nom,  adossat  a  la  façana  lateral  del  Roser. 
Possiblement és el local de l'escola pública que es documenta el 1861 (M. Barceló i 
Vidal,  1996:  13).  La planta  baixa  havia servit  de sagristia  i  conservava unes  belles 
piques de pedreny de Santanyí, relacionades amb els serveis religiosos. Una part, encara 
comunicada amb la nau lateral del Roser, albergava el lloc comú, en un indret en el qual 
en temps del rector Lliteres s'havia descobert una cova artificial prehistórica.

Després  de  perdre  la  funció  de  lloc  d'ensenyança,  s'hi  instal·là  el  Servicio 
Nacional del Trigo, la Jefatura Local del Movimiento, la Falange Española i el Frente de 
Juventudes (M. Barceló i Vidal, 1989: 34-35).
 
Escolana, n'
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 504.5
Situació: interior
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Tancat de forma irregular, situat en es Llombards, a sa Vallet, entre s'Estany de 
ses Gambes, na Burgues i es Pla d'en Castell Vell. Té uns 1000 m de llargària, per uns 
700 d'amplària. El terreny migpartieix entre sementers sense arbres i mitjans.

Vegeu el cançoner.
 
Escolana, n'
Fonètica: «È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4356
Longitud: 504
Situació: interior

Conjunt d'onze tanques de conreu, amb arbres, situades a ses Salines, vora la 
partió de Campos, entre na Ferrera i na Gil.

1818, Escolane. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Escombrat, s'
Fonètica: «ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Racó de sa Tanca Gran, situada en es Llombards, dins es Pouàs. Deu el nom al 
fet que a principis del segle XX, el propietari, l'amo en Guillem Clar, féu escombrar 
aquesta part de la tanca, o sigui, en féu treure totes les pedres  i la deixà neta de fiters 
fins a la roca mare.

Escull, s'
Fonètica: «ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escull des Roig de na Fontanella, situat a la costa 
llombardera, entre es Roig de na Fontanella i es Cagador de sa Geneta.
 
Escull, s'
Fonètica: «ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511.5
Situació: litoral
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Roca isolada de la costa llombardera, situada vora es Caló d'en Ferrà, entre es 
Cingle des Cabrits i sa Cova des Taverner. Està a uns 3 m del penya-segat i no té gaire 
més de 3 m de llargària. És una pedrota caiguda que careja l'aigua.

Escull de na Moltona, s'
Fonètica: «ÇRD«È«, «ÇRD«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Baixfons de la costa salinera, situat a llebeig de s'Illot Gros de na Moltona, a uns 
10 m de distància.
 
Escull de na Seca, s'
Fonètica: «ÇRD««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Roca sotaiguada, situada en el litoral de Calonge, a sa Punta Grossa, entre s'Olla 
i es Cocó des Lli. Es projecta uns 30 m cap a dins la mar, en direcció nord-est, prop de 
la superfície de l'aigua, per la qual cosa és un perill per a la navegació costanera.
 
Escull de s'Almunia, s'
Fonètica: «ÇRD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Roca sotaiguada de la costa llombardera, situada a la boca de s'Almunia, a uns 
100 m de la costa. No representa cap perill per a la navegació d'embarcacions petites en 
dies de bonança, ja que el punt més alt es troba a una braça i mitja per sota el nivell de 
la mar. També es diu sa Tenassa de s'Almunia.
 
Escull de ses Orelletes, s'
Fonètica: «ÇRD««R«È9««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 509
Situació: litoral

Roca sotaiguada de la costa llombardera, situada entre es Bauç i Cala Figuereta i 
entre sa Punta de sa Lleva i sa Cova des Sant. Emplaçada a uns 75 m de la costa, és la 
tenassa més perillosa  de tota  l'àrea d'estudi.  És  difícil  de veure sobretot  en dies  de 
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bonança absoluta, ja que el punt més alt es troba devers un metre sota la superfície. El 
seu diàmetre deu acostar-se als 10 m. Potser el seu nom antic era el Calafat.

CTM, p. 559.
 
Escull des Buits, s'
Fonètica: «ÇRD«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Roca aïllada, de superfície plana i a flor d'aigua, situada a la costa llombardera, 
prop des Bauç, davant sa Troneta des Buits, a uns 10 m de la costa. Orientada de llevant 
a ponent, té uns 35 m de llargària.
 
Escull des Caló de ses Faves, s'
Fonètica: «ÇD««ÇD««È«, «ÇRD««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Escull de la costa de Santanyí, situat davant es Caló de ses Faves. Careja l'aigua i 
és de forma circular, ben pla, d'uns 10 m de diàmetre. Està a uns 15 m de la costa. 
També se'n diu es Faralló des Caló de ses Faves.

CTM, S'Escull; MGM, 43-6e.
 
Escull des Caló des Macs, s'
Fonètica: «ÇD««ÇD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: litoral

Roca plana de la costa de Santanyí, situada prop de Cala Llombards, entre es 
Caló des Macs i sa Punta d'en Miquel Vetla. És pròpiament una tenassa a flor d'aigua, 
quasi aferrada a la costa, amb unes mesures aproximades d'unes 30 passes, per unes 20 
passes. 
 
Escull des Carbó, s'
Fonètica: «ÇD««RÈB
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: litoral
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Variant  no  cartografiada  de  s'Illot  de  ses  Roquetes,  situat  a  la  costa  de  ses 
Salines, entre es Carregador des Carnatge i sa Platja des Carbó.

Escull des Coto, s'
Fonètica: «ÇD«È�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Esculls, situats a la costa de ses Salines, entre Cala 
Galiota i sa Platja des Marquès, i entre da Punta de sa Dona Morta i sa Punta des Tords. 
La singularització obeeix al fet que només es pren en consideració el més gros, ja que 
l'altre és insignificant. Està situat davant les terres dites es Coto.
 
Escull des Roig de na Fontanella, s'
Fonètica: «ÇRD«Ç�D«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral

Pedra aïllada de la costa llombardera, situada prop des Caló de n'Adrover, entre 
es Roig de na Fontanella i es Cagador de sa Geneta. És un roc caigut del penyalar que es 
troba a uns 5 m de la ribera. Si hi ha un poc de mar, queda cobert d'escuma. També en 
diuen simplement s'Escull, per antonomàsia.
Esculls, es
Fonètica: ««È, ««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Roques isolades de la costa de Santanyí, situades a Cala Santanyí, entre es Forat 
des Cagador de sa Geneta i sa Cova des Coloms. Són dos esculls i algunes roques. El 
més prominent, d'uns 3 m d'altura, té forma d'esclata-sang. L'altre està eriçat de puntes, 
producte de l'erosió, i no surt més d'1'50 m de l'aigua. És més freqüent la variant es 
Escrulls.
 
Esculls, es
Fonètica: ««ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral
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Roques sotaiguades de la costa salinera, situades entre Cala Galiota i sa Platja 
des Marquès i entre sa Punta de sa Dona Morta i sa Punta des Tords. Quasi guaiten a la 
superfície.  La  més  grossa,  a  uns  15  m  de  la  primera  punta,  té  unes  30  passes  de 
diàmetre. La petita, a uns 8 m de la punta, té un diàmetre d'unes cinc passes. També en 
diuen es Esculls des Coto o s'Escull des Coto, si no es pren en consideració el menor.

Esculls de sa Plana, es
Fonètica: ««ÇRD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 507
Situació: litoral

Pedra de la costa llombardera, malgrat el nom plural, situada entre es Màrmols i 
es  Cap de ses Salines,  a sa Plana,  dins  Cala Socarrada, entre sa  Cova de ses Dues 
Boques i es Rost d'en Barragot. És una roca plana caiguda del penyalar, la qual només 
guaita un metre per sobre el nivell de la mar. Està decantada uns 10 m de la costa. No és 
nom gaire popular.
 
Esculls des Coto, es
Fonètica: ««ÇRD«È�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  i  minoritària  des  Esculls,  situats  a  la  costa  de  ses 
Salines, entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès, i entre sa Punta de sa Dona Morta i 
sa Punta des Tords. Estan situats davant el terreny dit es Coto.

Esfondrat, s'
Fonètica: «ÇR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de s'Esfondrat de na Gosta, situat a sa Vallet, a uns 125 
m al nord-oest des Pou Salat.
 
Esfondrat, s'
Fonètica: «ÇR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 501
Situació: interior
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Cavitat  natural  situada  a  sa  Vall,  dins  es  Delfí.  Consisteix  en  una  dolina 
d'abisment, d'uns 15 m de diàmetre i oberta dins el marès, que es troba en la seva fase 
inicial. Està coberta per unes mates molt grosses entremesclades amb alguns exemplars 
d'Ephedra fragilis.  Deu tenir  uns  8  m de  profunditat,  amb parets  verticals  d'estrats 
inclinats. S'hi entra gràcies a uns blocs caiguts que faciliten l'accés. Només una petita 
balma del fons té aigua. També en diuen s'Esfondrat des Delfí.  És freqüent que els 
informants intercanviïn el nom d'aquest accident amb el de sa Cova de s'Aigua.

Esfondrat de na Gosta, s'
Fonètica: «ÇR««ÈÄ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Dolina  petita,  ja quasi  del  tot  reblida,  situada a sa  Vallet,  dins  na Gosta.  Hi 
creixen pins grossos.  Hi ha alguns forats practicables, un dels quals sembla que està 
condicionat com a amagatall de contraban. De totes maneres, no és possible entrar gaire 
endins, ja que les obertures estrenyen ben prest el pas. També em diuen simplement 
s'Esfondrat. Aquesta paraula, que designa el tipus de fenomen geològic descrit, freqüent 
a sa Vall i a sa Vallet, és pròpia de saliners i no es troba registrada amb aquest sentit. 
Aquest exemple toponímic i els que segueixen amb l’adjectiu esfondrat, substantivat o 
usat com a genèric, treuen el mot de l’ús marginal constatat a Mallorca (A. Ordinas 
Garau (2001: 127).
 
Esfondrat des Delfí, s'
Fonètica: «ÇR«RD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 501
Situació: interior

Variant contextualitzada, no cartografiada, de s'Esfondrat, situat a sa Vall, dins 
es Delfí.
 
Esfondrat des Dolç, s'
Fonètica: «ÇR«RÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: interior

Petita zona abisada, situada a sa Vall, dins es Delfí, vora es Dolç, a una distància 
de 25 m de la mar. Deu estar comunicada amb la mar, perquè a l'interior hi ha aigua 
salada i sovint s'hi veuen peixos. L'aigua que flueix en es Dolç té sens dubte relació amb 
aquest fenòmen càrstic.

Esfondrats, es
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Fonètica: ««ÇR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 500.5
Situació: interior

Conjunt de quatre punts d'abisament del terreny, situats a sa Vall, dins es Delfí, 
entre la mar i  es  Pi  des Corb. Tenen noms individualitzats:  s'Esfondrat,  sa Cova de 
s'Aigua, sa Jonquereta i s'Esfondrat des Dolç.

Esfondrats des Pi des Corb, es
Fonètica: «D«ÇR«ÇD«È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 501.5
Situació: interior

Conjunt de petites cavitats, situades a ses Salines, a sa Vall, dins es Pi des Corb 
Petit.  Estan  reblides,  però  encara  se'n  veu  una  dins  la  qual  feren  un  amagatall  de 
contraban.

Església, l'
Fonètica: «RÈÄ«, «ÈÄ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Edifici religiós, situat a s'Alqueria Blanca, en el centre del casc urbà, dins l'antiga 
Quintana  Comuna.  La façana,  amb un portal  quadrat  i  dues  fornícules  laterals  està 
coronada per un frontó i les torres de dos campanars. Dedicat a sant Josep, va ser beneït 
el 1863. Està edificat en el mateix solar que ocupava l'església antiga, acabada el 1805. 
(BVT,  1962;  M.  Pons  1978  i  GEM,  s.  v,  Alqueria  Blanca).  Cal  tenir  present  la 
possibilitat que el lloc correspongui a l'antic emplaçament de la mesquita musulmana 
documentada el 1264 (vegeu es Clos des Garrovers).
 
Església, l'
Fonètica: «RÈÄ«, «ÈÄ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Temple d'estil neoromànic, situat a Calonge, dins es Corral Cremat. És de marès 
en sa major part i es començà a construir el 1903, segons un projecte de Mn. Antoni M. 
Alcover. Fou beneït el 1909 pel bisbe Campins. Vegeu BVT, art. Calonge del CTM, p. 
190-191.
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Església, l'
Fonètica: «RÈÄ«, «ÈÄ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Temple parroquial de ses Salines, situat dins la població, entre les cases de Son 
Baró  i  sa  Plaça  Vella.  La  primera  pedra  fou  col·locada  el  24  d'agost  de  1875.  El 
campanar no s'acabà fins el 1955 (A. Pons i Fullana, 1974: 80). És una nau coberta amb 
volta de mig punt.  La façana, neoclàssica,  ornamentada amb quatre columnes i  una 
clarabioia semicircular, està coronada per un frontó. El portal, quadrat, té a dalt  una 
imatge i la inscripció Domus Dei. 
 
Església, l'
Fonètica: «RÈÄ«, «ÈÄ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Edifici religiós, construït entre 1786 i 1811, situat a Santanyí, a la part alta de sa 
Plaça. Bastit en pedra de la vila, presenta una nau central, coberta de volta i arcs de mig 
punt,  amb capelles a banda i  banda. La peça artística més valuosa que s'hi troba és 
l'orgue de Jordi Bosch, amb façana d'Albert Burguny, procedent de l'antic convent de 
Sant Domingo de la ciutat. Per oposició a la veïna església medieval del Roser, també 
se'n diu l'Església Gran. Vegeu APF, 1974b.

Església Gran, l'
Fonètica:«RÇÄ«ÈÄR, «ÇÄ«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Variant  no cartografiada de l'Església,  situada a Santanyí, entre sa Plaça i  es 
Carrer des Sol. El nom s'aplica per oposició a la petita i veïna església medieval del 
Roser.
 
Església Vella, l'
Fonètica: «RÇÄ«È«, «ÇÄ«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior
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Temple de planta rectangular, cobert a dos vessants, situat a Calonge, entre Cas 
Senyor i es Molí des Vedells. Té portal quadrat amb un rosetó a dalt. Va ser beneït l'any 
1801.  Vegeu BVT (1962) i  M. Pons (1988); íd., íd. (1989); J. Vallbona i Bennàsser, 
(2000).
 
Església Vella, l'
Fonètica: «RÇÄ«È«, «ÇÄ«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Temple en desús, situat a ses Salines, en el centre històric del casc urbà. És un 
edifici cobert a dos vessants, amb un portal quadrat de pedra de Santanyí, amb el relleu 
d'una creu a sobre i la data de 1797. Sobre el portal hi ha una claraboia. A la dreta 
s'eleva el campanar, de planta quadrangular, amb el coronament derruït. Fou edificada 
en el mateix solar que ocupava l'església anterior, bastida el 1664, de la qual encara hi 
ha restes al costat, a la part de l'evangeli. Em diuen que prop del portal, a l'esquerra, hi 
ha la boca, tapada, d'un refugi de la Guerra Civil. Per a més informació, vegeu J. Lladó y 
Ferragut (1959: 36-37) i APF (1974b: 77-80).

1660, 28 d'agost. Gll. Bonet Baró, Seb. Bonet i Andreu Bonet Garcies de les Salines demanen que es faci 
un oratori. Arxiu BVT, 470. 
1788, 12 de maig. El bisbe visita l'oratori públic de ses Salines. RRV (2000: 180).

Esparegueres, ses
Fonètica: «««RÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513
Situació: interior

Nom de dues cases curiablanqueres,  situades vers sa Penya Bosca, vora el coll 
que la separa des Puig Gros.
 
Espedregar, s'
Fonètica: ««DR«ÈÆ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504.5
Situació: interior

Terreny de forma pentagonal, avui totalment urbanitzat, situat dins el poble de 
ses Salines, entre sa Marina i sa Tanca de Son Baró. Un dels informants situa la data de 
parcel·lació circa 1933, mentre un altre la retarda fins 1947-1952. 

Trobam un topònim idèntic a Selva, també amb repetició de l'article (MGM, 10-
7d).
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1695, la Tanca del Pedregar. Era de Jaume Bonet. ARM, D-1281.
1749, juliol.  En l'inventari de béns de Catalina Bonet Bonico, viuda de Jaume Sitjar i Serra, es diu que 
tenia les tanques del Pedregar i l'Olivó. RRV (2000:  168.

Esperó, s'
Fonètica: ««ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499.5
Situació: interior

Articulació positiva lacustre, situada a sa Colònia, en el litoral des Salobrar de 
s'Estany. Metàfora originada per la semblança amb l'apèndix que es forma en els tarsos 
de certes aus.
 
Esperó, s'
Fonètica: ««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Avançada de la  costa  llombardera,  situada prop de Cala Llombards,  entre es 
Davallador d'en Boira i es Dolç d'en Boira. És un col·lapse impressionant, format per 
grans roques  entremesclades amb materials  terrosos  que davallen des de l'aresta  del 
penyal fins a la mar. Nom metafòric basat en la semblança que té amb l'apèndix ossi del 
tars de certes aus.
 
Espessos de Portopetra, es
Fonètica: ««Ç«RD«�RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassònim  de  la  mar  curiablanquera,  situat  davant  Portopetro,  a  unes  dues 
milles de la costa. per localitzar-lo, cal enfilar l'església de s'Alqueria Blanca pel petit 
far de sa Punta de sa Creu, de Portopetro. Hi ha uns 70 m d'aigua. Recordem que un 
espès és un indret submarí en el qual són freqüents les grans pedres no subjectades al 
fons.
 
Espinal, s'
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior
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Nom d'un arbre singular de l'espècie Crataegus ruscinonensis, híbrid d'atzerolera 
i cirerer de pastor, de soca centenària, d'uns 0'60 m de diàmetre, situat en es Pujol, dins 
es Sementer de sa Bassa, vora es Comellar de ses Bordissots Blanques. Està immers 
dins  la  vegetació  esponerosa  d'un  marge,  per  la  qual  cosa  avui  perilla  la  seva 
supervivència. Vegeu F. Bonafè Barceló (1978: 324).
 
Espirafoc, n'
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tancó de forma trapezoïdal, sense arbres, situat a Son Cosina, entre sa Talaia 
d'en Grimalt i les cases de Son Paraire. El nom, com el veí de na Treufoc, és motivat per 
la presència de troballes de sílex que treu l’arada (pedra foguera), relacionades amb el 
poblat talaiòtic de les immediacions. 
 
Esquelleta, l’
Fonètica: *««È´««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d’un camp de localització desconeguda.

1818, le Esquellete. Apeo de Garay (Santanyí). 

Esquena de s'Ase, s'
Fonètica: «Ç««D«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Albardà, situat a la costa de ses Salines, entre Cala 
Galiota i sa Platja des Marquès i entre sa Punta Grossa i sa Punta des Racó Fondo. Si la 
metàfora de s'Albardà es basava en un tipus de sella de bístia, la de s'Esquena d'Ase 
estableix la comparació amb la part sobirana de l'animal.
 
Estacada, s'
Fonètica: ««ÈD«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 503.5
Situació: interior
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Delimitació lacustre que separa les finques de sa Vall i sa Vallet i, alhora, els 
termes municipals respectius de ses Salines i Santanyí. El fet d'estar materialitzada en 
uns bastons (de savina?) ficats dins el llot del fons de l'estany motiva la denominació.
 
Estaló de n'Adrover, l'
Fonètica: *««ÇD««DRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: litoral

Nom costaner desaparegut, de situació desconeguda. Citat  entre els llocs més 
freqüentats pels pirates. Podria ser una deformació des Caló de n'Adrover? És possible 
que el document adduït sigui una mala lectura de *lo Scaló de n’Adrover, amb l’article 
salat aglutinat.

1390-1391, lo Staló de n'Adrover. G. Llompart Moragues (1984:118); vegeu J. Lladó y Ferragut (1959: 
22).
 
Estany de Cala Llombards, s'
Fonètica: «Ç«Ç«´È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Antiga i petita albufera, avui desapareguda, tancada per barra arenosa i situada 
rere la platja de Cala Llombards. Devia tenir uns 150 m de llargària per uns 25 o 30 m 
d'amplària màxima.  Estava voltada de vegetació de jonqueres i  al fons hi  havia una 
colònia de tamarells grossos. S'hi criaven abundoses enclotxes. Una nota del Diario de 
Mallorca  del  24-7-1963 testimonia  la  desaparició,  llavors  recent,  d'aquest  estany de 
3200 m2, amb 4500 m3 de pedruscada.
 
Estany de Cala Santanyí, s'
Fonètica: «Ç«Ç«««Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Aiguamoll situat a Cala Santanyí, rere la platja, desaparegut entre 1960 i 1970, 
aproximadament.  Els  voltants  estaven  plens  de  jonqueres,  acompanyades per  algun 
tamarell. La torrentada de l'octubre de 1957 va deixar al descobert nombroses bigues 
que s'hi amaraven des de temps immemorial. Contenia fauna marina (llisses, anguiles, 
etc.).
  
Estany de la Sal, l'
Fonètica: *«Ç««È
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499
Situació: interior

Variant antiga i desapareguda des Estanys de sa Sal, situats a sa Colònia, entre es 
Coto, el terme de Campos, ses Colònies i es Pla d'en Campos.

1578. S'estima a Jerònim Cal·lar «una possessió anominada La Vall, ab totes ses pertinenties y lo Stany de 
la Sal». Stims, f. 26 v.

Estany de s'Amarador, s'
Fonètica: «Ç«««R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Albufera litoral,  que ocupa el llit  de la desembocadura del torrent del mateix 
nom, descrivint una doble corba. Té uns 500 o 600 m de llargària i uns 35 m d'amplària 
a la desembocadura. Està separada de la mar per una barra arenosa d'uns 100 m de 
longitud. Hi ha vegetació de canyó per les vores. Vora l'extrem de s'Hortet d'en Palles 
més acostat a la mar, sortia aigua dolça, però aquest indret ara està reblit. El nom prové 
del  costum d'amarar-hi  lli  i  cànem (i  modernament  llenya) i  és  possible  que hàgim 
d'identificar l'indret amb l'antic Estany d'en Mondragó o d'en Mundragó.

El costum d'amarar en aquest estany i en el de ses Fonts de n'Alis és força antic. 
En unes ordinacions de 1513 (CTM, p. 883)  es diu: «Item en la vila de Santanyí no 
pugan ser amarats ni axugats los llins y cañoms de los naturals y moradors de dita vila 
sinó en lo estany dit d'en Mondragó».

1747,  24  de  setembre.  S'encanten  les  comunes que  van des  de  l'Estret  del  Temps  fins  a  la  part  de 
l'Amarador i des de l'Arenal de l'Amarador fins a la rota de Rafel Bonet Parra. RRV (2000: 167).
1857, 20 de desembre, «lo llamado Estañy de lo ameredor, con las maderas que se hallaren en él». PcGe.
1858, 31 de desembre, el estanque del ameredor. PcCn.
 
Estany de ses Fonts de n'Alis, s'
Fonètica: «Ç««Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: interior

Zona humida d'uns 500 m de llargària i d'uns 15 m o 20 m d'amplària, situada 
entre ses Fonts de n'Alis i  es Caló d'en Garrot,  en el  fons d'un torrent. Té tan poca 
profunditat que no hi sol haver més de mig metre d'aigua. Pels voltants hi ha diverses 
sínies. Antigament hi feien puu amb boverons (manats de xarxa vella untats de llet).
 
Estany de ses Gambes, s'
Fonètica: «Ç««RÈÆ«
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Conca tancada, amb aigua salobre permanent, situada a cavall entre sa Vallet i sa 
Vall i entre els municipis de Santanyí i ses Salines. És de forma irregular, d'uns 950 m 
per uns 650 m. Té poca fondària, ja que difícilment deu sobrepassar el metre en les 
èpoques més propícies. El fons, segons els informants, és una crosta de llot sota la qual 
es troba el buit si es perfora. Precisament un forat natural d'aquests sediments és una 
sorgència-engolidor  que  hom tenia  esment  en  evitar  tot  aquell  que  hi  feinejava  per 
recol·lectar gamba o puu que pogués servir d'esca en pescar. Avui no hi ha ni les gambes 
que motivaren el topònim ni el puu, abans tan abundós. Alimentat per diverses fonts 
més  o  menys salabroses,  el  seu  nivell  coneix  un  descens  important  durant  l'estació 
estival, que la deixa sovint reduïda a una bassa testimonial. Es troba a una distància 
d'uns 800 m de la mar de Cala en Togores. Segurament cal identificar-la amb l'antic 
Estany dels Alfacs (vegeu l’entrada següent).

1784, Estanqe. de las gâbas. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
 
Estany dels Alfacs, l'
Fonètica: *«Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Nom desaparegut d'una zona humida. Possiblement és el nom antic de s'Estany 
de ses Gambes. El topònim, amb un genèric català, aglutina el que pot ser el nom àrab 
anterior, Alfacs, l'etimologia del qual és (segons el DECat. s. v.) la de 'mandíbula, barra, 
gola' (cf. els Alfacs al delta de l'Ebre). En no ser un albufera oberta a la mar, cal pensar 
que també pot haver tengut el significat de ‘estany’, amb la qual cosa seríem davant un 
topònim tautològic.

1463, 4 de gener. Es ven llenya del pinar de la Vall i només es permet tallar-la del carregador del Caragol 
fins a la vora de l'estany dels Alfacs. RRV (2000:  79).
 
Estanyol, s'
Fonètica: ««Èø�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 503
Situació: interior

Variant no cartografiada des Salat de Cala en Togores, situat en es Llombards, a 
sa Vallet, dins es Pla d'en Castell Nou. És pròpia de llombarders.
 
Estanys de sa Sal, es
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Fonètica: ««Ç««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499
Situació: interior

Basses de producció de sal,  situades a sa Colònia,  entre es Coto, el terme de 
Campos, ses Colònies i es Pla d'en Campos. És un conjunt de prop de trenta tanques, 
negades d'aigua salada provinent d'una síquia d'uns 350 m, excavada dins la roca, que 
comunica amb la mar. Potser també existeix una variant en singular, si hem de jutjar a 
partir del topònim es Molí de s'Estany (vegeu l’entrada corresponent) i  de la variant 
antiga l'Estany de la Sal (vegeu l’entrada corresponent). Antigament també es deien les 
Salines. Sembla que el lloc més antic de producció de sal de l’actual Colònia de Sant 
Jordi era a l’indret dit es Salobrar, avui pràcticament dessecat. 

1255, 24 d'octubre. Ses Salines de Santanyí foren donades pel rei En Jaume a n'Arnau de Cruïlles. APF 
(1974: 21).
1302, 7 d'abril. El batle de Mallorca Francesc Duran, en representació del rei, estableix a Bernat de Ripoll 
«omnes illas salinas cum omnibus stagnis, que sunt in terminis de Campos et de sancto Agnino, cum 
omnibus pertinentibus eisdem Salinis». Abans les tenien Joan de Ripoll, pare i Bernat, per concessió de 
Jaume, infant de Mallorcs. Arxiu BVT, 82. Vegeu també RRV (1973b: 7).
1484, 21 de novembre. Qüestió entre els jurats del Regne i el senyor Guillem des Catlar, per raó de les 
salines de Campos i Santanyí. RRV (2000:  83).
1510. Els jurats del Regne volien comprar la sal de les salines de la Vall de mn. Pere Nicolau des Catlar i  
«ha constat que ab un almut i mitg de dita sal de la Vall se sala tant com se sala ab un almut de dita sal de  
Eyviça». RRV (2000:  91).
1591, 11 d'octubre. Guillem Descatlar té la possessió dita la Vall i les Salines, «que són únicas en la 
present ysla y Regne de Mallorca», on s'acostuma treure sal a l'estiu. RRV (2000:  142).
1599, 9 de setembre. És senyor de les Salines Guillem des Catlar, senyor també de la Vall. RRV (2000: 
147).
1786, Salinas. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).
1804. En un expedient sobre les salines de la Vall de Satanyí i Campos, incorporades a la Corona, es fan 
reclamacions monetàries a Jordi Abrí Descatlar. La família Catlar les té per concessió del rei en Jaume 
l'any 1255 i per una altra concessió de 1414, amb obligació de pagar la tercera part del fruit. Se citen tres 
estanys: el Gros, el Babors i el de Santanyí, però no és clar que siguin dins el terme, ja que sembla que 
podrien ser els de Campos. RRV (2000: 184-185).

Estela, n'
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Conjunt  de  cinc  finques  de  forma  irregular  vora  les  cases  de  Son  Ferreret. 
Antigament es deia Ca n'Estela.

Estela des Mig, n'
Fonètica: «Ç««D«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
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Longitud: 509.5
Situació: interior

Tanca  rectangular  amb pocs  arbres,  situada  a  la  Costa,  a  Son  Ferreret,  dins 
n’Estela.  Deu  perpetuar  un  antic  malnom  santanyiner.  Estela ja  apareix  com  a 
antropònim santanyiner en el 1287. Vegeu APF (1974: 35).

Estela Gran, n'
Fonètica: «Ç««ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Santanyí, prop des 
Torrent Fondo, entre na Gat i sa Rota de na Gat. 
 
Estela Petita, n'
Fonètica: «Ç«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada entre es Torrent Fondo i 
n'Estela Gran. La casa de Ca n'Estela, molt reformada el 1900, té una bella façana en el 
carrer de Ciutat, a Santanyí, però aquesta denominació és secundària i provinent d'una 
senyora campanera que es va casar amb el metge Manresa (Joan Manresa Rigo, ca. 
1850-1913). Normalment en diuen Can Manresa.

Estepar, l'
Fonètica: *««È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'un  indret  de  Santanyí,  situat  a  Son  Danús  o  a  les 
immediacions d'aquesta possessió. 

1742, 8 de setembre. En un lloguer de Son Danús, el senyor es reserva garriga per fer rotes, en un lloc que 
confronta amb el camp d'en Torrella fins a l'Estepar. RRV (2000:  164).
 
Estepar, s'
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
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Situació: interior

Terreny  irregular,  format  per  dues  tanques  conradisses  amb  arbres,  situat  a 
s'Alqueria  Blanca, entre sa Cova i sa Rota des Sutro.

1818, al estepar. Apeo de Garay (Santanyí).

Estepar d'en Llambies, s'
Fonètica: ««ÇD«´«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat vers s'Alqueria Blanca, 
vora sa Bassa Inquarta,  entre sa Barraca i  s'Estepar.  Algun informant  usa la variant 
deformada de ses Tapades d'en Llambies. 
 
Estepes de n'Alòs, ses
Fonètica: ««Ç««RD««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Esvaït de forma llarga i estreta, situat a s'Alqueria Blanca, dins la zona dita es 
Bassol. 
 
Estepes de na Cosme, ses
Fonètica: ««Ç««RD««È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Esvaït situat a Calonge, prop des Corrals Nous, dins sa Pleta Petita. La tanca de 
sa Pleta Petita és propietat del lloc de na Cosme.

Estret, s'
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre es Cocó de sa Mola, ses Cases Noves, sa Bassa de ses Vaques, sa Tanca Gran, sa 
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Barraca d'en Garrot, ses Doblegades, etc. Està dividit en vuit tanques, que conformen un 
territori d'uns 500 m de llargària, per uns 300 m d'amplària. 

És nom d'explicació desconeguda. Podria ser referit a la magror del terreny? O 
tal vegada a la poca amplària del camí?

1818, Al Estret / S’Estret. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Estret des Temps, s'
Fonètica: «ÇR««È, «ÇR««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Entrada de la costa de Santanyí, situada entre es Caló des Sivinar i es Caló de ses 
Faves. És de forma semicircular, d'uns 600 m de diàmetre. Els extrems són de penyes 
verticals, d'uns 25 m d'altura. La resta de la costa té una inclinació de 45 graus, per mor 
de la presència d'importants depòsits de marès, explotats des de temps antic i fins fa 
pocs  anys.  La  cobertura  arbòria  és  escassa  i  es  redueix  a  algunes  taques  de  pins 
barraquers, conseqüència de l'exposició a la saladina dels temporals de llevant. Hi ha la 
colònia més important del terme de peu de milà (Thymelaea hirsuta). És força freqüent 
que els informants desaglutinin la primera síl·laba del genèric com si fos un article i 
pronunciïn el topònim com si fos es Tret des Temps!

És nom d'explicació desconeguda. Potser és motivat pel fet que s'hi posa molta 
mar quan el temps ve de llevant. 

CTM, p. 580; MGM, 43-6e; VMaRV (1961-1962: 40-41).

1600, 9 d'abril. «En la pesquera llamada Surrella, junto a l'estret dels Temps, arrastrado por un golpe de 
mar, se ahogó Mestre Cosme Ferrer, Peraire, el cual fué encontrado el dia 26 frente a la Pedrera dels 
Mitjans» («Santanyí», núm. 60, 9-4-1960, p. 1). No he donat entrada en el corpus a aquesta pesquera, que 
podria tenir el nom deformat per l’escrivà o l’editor (na Sorella, tal vegada?).
1747, 24 de setembre. Se cita l'Estret des Temps com a nom d'una comuna. RRV (2000:  167).
1884, S'Estret des Temps. L. Salvator (1884: 756).

El topònim s’expandeix a un ampli terreny interior, de límits no ben coneguts, 
generalment conradís, però també amb algun pinar, situat a Santanyí, vora, o dins (?), la 
zona dita es Cap des Moro. 

1724, 24 de setembre. S'encanta la comuna que va des de l'Estret del Temps fins a la part de l'Amarador i 
des de l'Arenal de l'Amarador fins a la rota de Rafel Bonet Parra. RRV (2000:  167).
1862, el estret del temps. PcR.

Estrets, es
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506.5
Situació: interior
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Tancat santanyiner de Son Danús Nou, situat entre els establits de Cas Perets i es 
Camp de s'Avenc. Té la forma d'un trapezi de prop de 400 m de base major i 600 m 
d'altura. És una successió de rotes i mitjans. Està separat des Camp de s'Avenc per un 
llarguíssim marge.

No és fàcil  explicar  a què fa referència el  nom. Tal  vegada a la magror  del 
terreny? Hi ha un indret en el País Valencià dit les Estretes (VMaRV, 1979: 17).

1818, los Estrets. Apeo de Garay (Santanyí).
1946, Els Estrets. PcPtr.

Esvaït, s'
Fonètica: «R«Ç
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny cobert de vegetació natural, situat a s'Alqueria Blanca, entre Son Ponç 
Vell  i  sa Tanca d'en Bitla.  El topònim ens indica que és un lloc que antigament  es 
conreava. També es coneix sota el nom de sa Pleta d'en Rovellat.
 
Esvaït, s'
Fonètica: «R«Ç
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Antic terreny de conreu, siutat a Santanyí, dins es Rotons d'en Goiet, entre sa 
Rota des Pi i es Torrent d'en Tomàs. 
 
Esvaït, s'
Fonètica: «R«Ç
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins Son Valenç, vora Son Valenç d'en Coix.  Ha perdut  la  seva antiga condició de 
conradís abandonat i ocupat per la vegetació natural. 

Esvaït d'en Colomí, s'
Fonètica: «R«Ç«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515
Situació: interior
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Terreny santanyiner de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, amb un petit 
corralet, situat en es Cap des Moro, entre sa Barraca de s'Escorxador i Lo d'en Cavallot. 
El mot esvaït, absent del DIEC és definit així pel DCVB: «Tros de terra que ha deixat de 
conrar-se per esser poc productiu».
 
Esvaït de na Beata, s'
Fonètica: «R«Ç««BÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Pleta de na Beata, situada vers s’Alqueria Blanca, 
dins Son Sanç, al sud de sa Pleta de sa Vall. La diferència entre els dos genèrics està 
justificada  perquè una  part  del  terreny és  efectivament  pleta  i  l'altra  esvaït,  o  sigui 
'terreny de conreu abandonat'.
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F
Fàbrica de sa Magnèsia, sa
Fonètica: «ÇBR«D«««ÈE
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Salinera, situada a sa Colònia, vora es Estanys de 
sa Sal.
 
Falaguera, na
Fonètica: «««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezial, situada a Santanyí, a s'Alqueria 
Roja, dins es Colomer. És nom creat per Bernat Vidal i Tomàs.
 
Falagueret, es
Fonètica: «««Æ«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518
Situació: interior

Variant no cartografiada de s'Alegaret, situada a Portopetro, entre sa Pleta de sa 
Punta i sa Platja. Es tracta d'un cas d'homonimització formal amb el mot falaguer.

Falç, sa
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Àmplia  raconada rocosa,  d'aigües  profundes,  situada a  la  costa  de s'Alqueria 
Blanca, dins Portopetro, entre Cala en Grell i sa Punta des Mig. És punt d’almadrava. 
Nom metafòric,  resultat  d'haver  comparat  la  sinuositat  de  la  costa  amb el  de l'estri 
agrícola  usat  per  segar.  La  comparança  té  un  index  tan  alt  de  freqüència  que  ha 
esdevengut un apel·latiu comú a l'hora de designar tal tipus d'articulació negativa del 
litoral. D'aquest indret, també en diuen es Racó de sa Punta Mitjana.
 
Falç, sa
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Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Variant antonomàstica de sa Falç de s'Almunia, situada a la costa llombardera, 
entre sa Punta de s'Almunia i sa Pesquera d'en Busques.

Falç d'en Pere Joan Content, sa
Fonètica: «ÇD«ÇR«ZÇNÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Falç de s'Almunia, sa
Fonètica: «ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Racó de la costa des Llombards, situat a s'Almunia, entre sa Punta de s'Almunia i 
sa Pesquera d'en Busques. És de forma llunada i està al peu d'una penya d'uns 4'50 m 
d'altura.  A  baix,  hi  ha  una  seca  d'uns  2  m  d'amplària.  També  es  diu  sa  Falç,  per 
antonomàsia.
 
Falç de sa Punta des Far, sa
Fonètica: «ÇD««Ç«DÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Entrada marina de la costa llombardera, situada vora es Cap de ses Salines, entre 
s'Aragall de s'Ullastre i es Barret des Capellà. És un racó amb tenasses amples, voltat de 
penyes molt erosionades que no sobrepassen els dos metres d'altura.
 
Falç de ses Falconeres, sa
Fonètica: «ÇD«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: litoral
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Racó de la costa llombardera, situat dellà s'Almunia, a ses Falconeres, entre sa 
Punta Llarga i es Racó de ses Falconeres. La tenassa té forma llunada i l'aigua certa 
profunditat.
 
Falç des Adolços, sa
Fonètica: «ÇD««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
Longitud: 520
Situació: litoral

Raconada de la costa curiablanquera, situada entre es Caló de sa Galera i es Caló 
de ses Egües i entre es Tendre des Adolços i es Adolços. Hi baten fort els temporals de 
xaloc i de migjorn. La penya té uns 5 m d'altura en el punt més elevat. Tot el racó, de 
forma llunada i d'uns 20 m de llargària, està voltat de tenassa de poca amplària. Darrere 
hi ha un immens cocó que ha estat convertit en piscina per a ús d'estiuejants.
 
Falç des Cap des Sol, sa
Fonètica: «ÇD«Ç«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa des Llombards, situada prop des Màrmols, entre es Cap des 
Sol i sa Cova Baixa. La costa fa una petita sinuositat d'accés difícil per terra, ja que s'hi 
va a través d'un terreny molt rost, quasi vertical. És lloc bo per a la captura de variades 
(vargades en el parlar local).

Falconeres, ses
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Tram de la costa llombardera, situat dellà s'Almunia, entre es Cingle des Xot i es 
Cingle d'en Palou.  Comprèn la  tirada que va de sa  Punta  Curta  en es  Racó de ses 
Falconeres. És un penyalar vertical d'uns 35 m d'altura amb alguns forats a la part alta, 
que és rogenca, mentre la baixa és blanquinosa. Els informants parlen de nius de falcons 
(Falco peregrinus) a na Fontanella, a la zona des Bancassos fins a s'Escaleta des Moro i 
a sa Plana, però no els recorden en aquest lloc. Documents de 1311, 1313 i 1358 parlen 
dels falcons de Santanyí i els seus agres, sense mencionar topònims. RRV (2000:  31, 32 
i 46). És ben possible que el lloc que ens ocupa correspongui a un dels agres medievals.

Vegeu el cançoner.
 
Fang d'en Magí, es
Fonètica: «Ç««ÈZ
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  compost  per vuit  tanques, 
situat a Santanyí, entre es Cap de sa Paret, na Gotleva, na Sina-roja i les tanques dites 
Cala Figuera. La terra d'aquest lloc és més rossa i deu ser propensa a ser fangosa en 
època de pluges.

1856, 22 d'agost, «es Fanch d'en Matgí... Linda... con camino llamado del Cap del Moro». PcLl.
1882, 12 de febrer, El Fanc d'en Metjí. PSB.
 
Fang de Davant Santanyí, es
Fonètica: «Ç«D«Ç««Èø
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassònim molt extens, no cartografiat, de la costa curiablanquera, santanyinera 
i llombardera. És una pesquera de barca de bou. per localitzar-la cal amagar Campos (sa 
Colònia) pes Cap de ses Salines i posar proa a xaloc. En assolir les 42 braces d'aigua 
s'ha de llançar el bou i enfilar la proa envers Portopetro per les 40 o 45 braces. Hom pot 
arrossegar sense obstacles fins davant el port amb 50 braces d'aigua. És una pesquera de 
lluç (Merluccius merluccius).
 
Far, es
Fonètica: «ÇR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Edifici de planta rectangular, situat a la costa llombardera, a 50 m de la mar, vora 
el punt més meridional de Mallorca. Té una sola planta, amb quatre finestres a la part de 
la mar, i una torre cilíndrica de tres pisos, separats per motlures de pedreny de Santanyí. 
A sobre, té un quart cos, de diàmetre menor, damunt el qual hi ha l'aparell lluminós. Tal 
com diu la inscripció que hi ha sobre el portal principal, fou construït durant el regnat 
d'Isabel II, l'any 1862.

CTM, p. 590; MGM, 43-7e.

1863, 31 d'agost. «Se inaugura el Faro del Cabo Salines, proyectado por el ingeniero D. Emilio Pou». 
Arxiu BVT, 674.
 
Faralló, es
Fonètica: ««R«9È
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Escullet de la costa de Santanyí, situat a s'Estret des Temps, entre sa Pesquera 
d'en Ròssecs i es Clot. Durant l'hivern del 1999-2000 fou destruït per un temporal. Ara 
només resta la base, que surt una mica de l'aigua, a uns 10 m de la costa, sobre una 
rotlana de tenasses. Abans tenia forma de bolet excèntric, amb bona barbacana a la part 
del sud. A dalt era gropellós, d'uns 3 m de diàmetre. L'altura era d'uns 2 m.
 
Faralló, es
Fonètica: «R«9È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Barret des Capellà, situat a la costa llombardera, 
prop des Cap de ses Salines, entre sa Falç de sa Punta des Far i s'Escar des Faroler. La 
proúncia foraió és una forma labialitzada de faralló (cf. vermell > vormell).
 
Faralló, es
Fonètica: «R«9È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Illotó des Dolç, situat a la costa de ses Salines, 
entre sa Platja des Carbó i sa Platja des Dolç, i entre es Escars des Dolç i sa Bassa des 
Dolç. Sobre la pronúncia foraió, vegeu l’entrada anterior.
 
Faralló, es
Fonètica: ««R«9È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 510
Situació: litoral

Illotet  de  la  costa  llombardera,  situat  prop  de  s'Almunia,  entre  es  Tenre  des 
Faralló i es Racó des Faralló. Dóna nom a un sector de la costa que va de sa Punta des 
Faralló  en  es  Turmassot  des  Faralló.  Es  troba  a  uns  8  m de  la  ribera,  davant  una 
plataforma plena de cocons grans.  Té uns  8 m de llargària  pes  uns  3 d'altària.  Les 
barbacanes, molt desenvolupades, li donen aspecte de bolet.

Vegeu el cançoner.
 
Faralló, na
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Fonètica: ««R«9È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  situada  a  Calonge,  vers  es 
Comtès, entre ses Tanques Velles i sa Figuereta. És nom d'explicació desconeguda i, 
segons diuen, no excessivament antic, però podem posar en dubte tal afirmació. Hom 
podria pensar en el mot faró, medieval, del qual es troba també la variant faraó, present 
a la crònica de B: Desclot (1982: 149): «e quan coneixerien que seria saó d'entrar, que 
faessen dos faraons... e aquells de la vila llur devien fer dos faraons». De la mateixa 
manera, el faró de Portopí es citat amb el mateix mot el 1311 «la torre del faraó» (RRV, 
2001a: 48). Designava el senyal de foc que es feia des d'un punt elevat (vegeu na Faró). 
De fet, des de la part alta de la finca es divisa una àmplia panoràmica, però tal cosa no 
basta per fer una afirmació definitiva sobre la gènesi del topònim, més encara si en tal 
lloc no es veuen rastres de terra cremada, ni de cap mena d'antigalla constructiva. Sobre 
la seva gènesi, deixem, doncs, l'interrogant obert.

1818, ne Fereyó.  Apeo de Garay  (Santanyí). No és gens segur que el document es referesqui a aquest 
indret, ja que podria ser una variant gràfica de na Faró.

Faralló de ses Piquetes, es
Fonètica: ««R«9ÇD««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Roca de la costa llombardera, situada entre es Bauç i  Cala Figuereta, dins el 
sector de ses Piquetes, entre es Turmassot de sa Cova i es Terrer Roig. És una pedra que 
surt uns 2 m de l'aigua, caiguda del penya-segat, que té uns 35 m d'altura. Es troba a uns 
5 m de la costa, vora un codolar de rocs grossos sobre el qual, antigament,  llançaven el 
bestiar mort de la possessió des Rafal des Porcs. 
 
Faralló des Caló de ses Faves, es
Fonètica: ««R«9ÇD««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escull des Caló de ses Faves, situat a la costa de 
Santanyí, davant el caló que cita el topònim.

Farinera, sa
Fonètica: ««RÈR«
Terme: ses Salines
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Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 505
Situació: interior

Molí de vent, situat dins el casc urbà de ses Salines, vora sa Cometa.
 
Faró, na
Fonètica: ««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 506.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a cavall entre els dos termes, tot i que la part 
embrionària del topònim deu situar-se possiblement dins el terme de Santanyí. Es troba 
entre es Rafal des Porcs i es Rafal Genars i té una llargària màxima de 1850 m per una 
amplària mitjana de 750 m. Està subdividit en més de 180 tanques, en sa majoria d'una 
quarterada d'extensió,  sobretot  les  que es troben dins el  terme saliner.  Hi ha moltes 
pletes i moltes tanques de conreu, generalment amb arbres. La parcel·lació ha fet que de 
vegades es designi el lloc amb el nom pluralitzat de ses Farons. L'altura dels terrenys de 
na Faró oscil·la entre els 48 m i els 72 m sobre el nivell de la mar. El punt culminant és 
un turó situat vers el límit, no molt precís, que separa na Faró Nova de na Faró Vella. 
Deu ser el punt on va néixer el topònim.

Hi ha un lloc dit es Faró a la marina de Llucmajor, vora Tolleric, que pot tenir el 
mateix origen (MGM, 38-2e). Sembla també un congènere el topònim na Faralló, situat 
a s'Alqueria Blanca, allunyat del litoral (vegeu l’entrada corresponent). E. Moreu-Rey 
(1982: 91) ens recorda que noms com «El Far (Alfar), El Farell, Montfar, Montseny..., 
cims muntanyencs principals, servien d'emplaçaments de senyals». De fet, molts punts 
alts del territori, en l'Edat Mitjana servien per emetre senyals de foc. Sembla que la 
intensitat de llum d'un faró havia de ser menor que la d'una alimara. Diria que el lloc 
que ens ocupa fou un d'aquests punts de senyals. El propietari del turó deia que fa anys, 
abans que s'hi construís la casa que hi ha, s'hi veien fragments de ceràmica i tota la terra 
dels voltants era una terra molt negra.

El mot faró, amb la variant  faraó, està àmpliament documentat a les cròniques 
catalanes, tant amb el significat de 'llum de posició d'una nau', com amb el que ens 
interessa ací de 'senyal de foc en lloc elevat'. Heus-ne ací alguns exemples: 

-«primerament que la nau d'En Bovet... que guiàs e que portàs un faró de llanterna». Jaume I 
(1986: 96).
-«E açò duram, de tenir les talaies per tota l'Illa,  que fessen farons si l'estol del rei  de Tunis 
vingués, bé per quinze dies». Jaume I (1986: 149).
- «...e quan coneixerien que seria saó d'entrar, que faessen dos faraons... e aquells de la vila llur 
devien fer dos faraons». B. Desclot (1982: 149).
- «...e dix-los que es talaiassen aquella nuit, e lo rei fer-los hia senyal de foc, ço és a saber una 
alimara en la muntanya, e si no els ne faïa pus, que no es moguessen d'aquí, mas si els faïa dues 
alimares e puis un faró, que tuit pensassen d'anar vers la muntanya». B. Desclot (1982: 278-279).
- «...haurà amonestats los hòmens de sa terra per lletres, o per missatges, o per aquells senyals 
que és acostumat, ço és a saber per fars o alimares». B. Desclot (1982: 280).
- «...l'estol del rei de França passava amb lo faró davant». R. Muntaner (1984: 218).
- «nós fem fer alt en la muntanya senyal de foc». Pere el Cerimoniós (1984: 216).
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1520, 12 de març. Un document d'aquesta data, referit as Rafal des Porcs, cita «la talaia del ferro» que 
podira estar per «la talaia del Faró», però pot no ser així. RRV (2000:  102-103).
1807. Un document d'aquesta data, publicat per J. Lladó y Ferragut (1959: 26), transcriu el nom del turó 
com a Es Faró.
1818, ne Feró. Apeo de Garay (Santanyí) (vegeu també l'entrada na Faralló).
1825, ne feró, «confina amb el Rafal i amb garriga de las Salinas». PcGV.
1827, ne faró. PcT.
1867, na Faró. Circumscripció parroquial. APS.
1882, 25 de juny, Ne Faró. PcMa.
1884, Ne Faró. PcMM.
1893, 2 de juny, "Desde el Cantó de ne Ferrere al de ne Faró." LAAS.

Faró Nova, na
Fonètica: ««RÈ�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 506.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular del terme de ses Salines, situat entre na Faró Vella i 
es  Camp  Simó.  Té  quasi  1300  m de  longitud,  per  uns  600  m  d'amplària  mitjana. 
Segurament és una antiga comuna (algunes finques es diuen sa Marina de ses Salines) 
que fou establerta en parcel·les d'una quarterada. La majoria de bocins són finques de 
conreu amb arbres, però hi ha també algunes pletes. Un camí ben dret recorre de dalt a 
baix tot l’espai. El nom deu provenir d'una primitiva divisió de na Faró. L'establiment 
en petits trossos ha fet que també sigui conegut amb el nom de ses Farons Noves.
 
Faró Vella, na
Fonètica: ««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 506.5
Situació: interior

Extrem meridional del territori dit na Faró, situat entre es Rafal des Porcs i sa 
Marina Gran. Està integrat per una vintena de tanques de sòls pobres, algunes de les 
quals són de conreu i la resta pletes.  La divisió ha estat  la causa de l'aparició de la 
variant pluralitzada de ses Farons Velles.

Farons, ses
Fonètica: ««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 506.5
Situació: interior

Variant esporàdica, no cartografiada, del nom de na Faró, situat a cavall entre els 
dos termes, entre es Rafal des Porcs i es Rafal Genars. Sorgeix per mor de la divisió de 
la finca en moltes parcel·les.
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Farons Noves, ses
Fonètica: ««RÈ�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 506.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Faró Nova, situada dins ses Salines, entre na Faró 
Vella i es Camp Simó.
 
Farons Velles, ses
Fonètica: ««RMÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 506.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Faró Vella, terreny situat en es Llombards, vora la 
partió de ses Salines, entre es Rafal des Porcs i sa Marina Gran.

Farratger, el
Fonètica: *«««ÈZ
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d'un lloc de 3 quarterades, situat a ses Salines, possiblement a 
algun lloc des Rafal Genars.

1746? el Farratger. RRV (2000: 166).
 
Farratger, es
Fonètica: «««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tancat de forma pentagonal, situat a Santanyí, dins Son Danús Nou, entre sa 
Marina Gran i es Burcanys. Està ocupat per antigues rotes en gran part envaïdes per la 
vegetació espontània.
 
Farratger, es
Fonètica: «««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
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Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de forma irregular, situada a la Costa, davant les cases de Can Madoneta 
Modernament, es coneix amb el nom de ses Figueres de Moro.
 
Farratgers, es
Fonètica: «««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma rectangular,  dividit  en dues tanques,  una de les 
quals amb molts d'arbres i l'altra amb pocs. Està situat a s’Alqueria Blanca, en es Pujol, 
entre es Sementer de sa Bassa i es Tancat de sa Pleta.
 
Favassos, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb algunes clapes de vegetació natural, situat en es Rafal des 
Porcs, dins es Camp Redó, vora ses Blaies. El nom és una pluralització redundant de 
favar, format per analogia de models com fas /  fassos,  sedàs /  sedassos, etc. El plural 
favars,  pronunciat  favàs,  es  va interpretar com si  fos un singular,  cosa que passa a 
Santanyí amb el plural calamars, interpretat com a singular, calamàs, i pluralitzat com a 
calamassos. Cf. es Muntanyassos, a Formentera (E. Ribes i Marí, 2994: 97).
 
Fegó, es
Fonètica: ««ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Variant  no cartografiada des  Fogó, pesquera de la  costa  llombardera, situada 
entre es Bauç i Cala Figuereta, dins es Bancassos, entre sa Cova de ses Llisses i sa Cova 
de ses Tres Boques. La variant dissimilada segurament és més freqüent que la que es 
manté fidel a l'etimologia.
 
Felipa, na
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 514.5
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Situació: interior

Terreny de conreu, amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, entre Son 
Paulo i es Camí de sa Rota des Pi. Està integrat per sis tanques.
 
Femada, la
Fonètica: *««ÈD«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 505
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, possiblement de ses Femades, situat a ses Salines, entre 
es Camp Simó i na Bergues. 

1818, la Famada. Apeo de Garay (Santanyí). 

Femades, ses
Fonètica: ««ÈD«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny  de  forma  irregular,  situat  a  ses  Salines,  entre  es  Camp  Simó  i  na 
Bergues. Està format per una trentena de tanques de conreu amb arbres i per una petita 
franja ocupada per cases de la població. Les seves mesures mitjanes són de 550 m per 
350 m.  El  topònim es  repeteix  vora  es  Capdellà,  ses  Femades (AGEMall.,  41)  i  a 
Puigpunyent, sa Femada, (AGEMall., 40); en el terme de Llucmajor, la Famada (sic) en 
un document citat per B. Font Obrador (1982: 362). E. Moreu-Rey (1982: 84) s'expressa 
així:  «Les Femades,  que es  retroba sovint,  pot  descriure una gleva profitosa,  sovint 
abonada». 

1695, las famades. Eren de Guillem Bonet “Baró”. ARM, D-1281.
1740, las famadas. ARM, D-1281.
1815, «...las Salinas, dita las Famadas..., ab lo empriu corresponent a la Marina». PcCl.
1818, las Famadas / les femades. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Femenia, na
Fonètica: «««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  format  per  tres  o  quatre 
tanques dividides diverses parcel·les. Està situat a Santanyí, entre s'Alqueria Roja i sa 
Sort. Les divisions han propiciat l'aparició de la variant pluralitzada ses Femenies. El 
cognom Femenia o Femenies no existeix a Santanyí en l'actualitat.
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1818, ne Femenia. Apeo de Garay (Santanyí).
1829, 16 de juliol, ne Femenia. PcJA.
1834, ne Famania. PSS.
1844, ne famania. PcP.
1848, ne Femenia. PcT.
1942, Ne Femenia. Amillaramiento. AMS. Cortesia d'A. Ponç i Fullana.

Femenies, ses
Fonètica: «««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada, d'ocurrència esporàdica, de na Femenia, terreny situat 
entre s'Alqueria Roja i sa Sort.
 
Femer de Cas Coix, es
Fonètica: ««ÇD«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511.5
Situació: interior

Bassa ocasional, situada a Santanyí, a la sortida de la població cap a la mar, al 
costat  des  Camí  Nou.  Actualment  està  reblida,  però encara s'hi  veuen uns  blocs  de 
marès que la separaven del camí. És possible que siguin les restes de l'antiga Bassa dels 
Ametlers (vegeu l’entrada corresponent).
 
Femer Nou, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de forma rectangular, amb pocs arbres, situada a la Costa de Son Vidal, 
entre es Camp Llarg i sa Tanca de Can Parra. El nom prové d'un tipus de femer que es 
construïa fora de les finques per deixar-hi reposar els fems. Aquí encara es conserva, 
com una mena de tancadet ran del camí. És possible la tanca hagués estat part des Camp 
Llarg.
 
Fenàs, el
Fonètica: *««È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
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Situació: interior

Nom desaparegut d'un trast de localització desconeguda.

1827, 22 de desembre, «un trast dit el Fenàs».
 
Fermadora, sa
Fonètica: «R«ÈDR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat damunt l'illa de na Guàrdies, entre sa Pesquera 
des Mabres i sa Platjola. És el punt de desembarc de l'illa. El nom es deu a un norai 
antic, excavat dins la roca, d'uns 0'80 m de diàmetre. Al costat hi han fet un embarcador 
encimentat. L'indret es coneix també amb el nom de s'Atracador.
 
Fermadores, ses
Fonètica: «R«ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat prop de Cala Santanyí, entre sa Punta Llarga i 
sa Pesquera de sa Corda.  Hi ha dues puntetes separades uns 5 m, entre les quals entra la 
mar fent una petita falç. El nom està motivat per dos norais, segurament molt antics, 
situats a 1 m de la costa. Tenen uns 0'20 m d'altària per altre tant de diàmetre, separats 
per una destància d'uns 0'60 m. El que està més cap a llevant té més bona conservació. 
Servian per fermar-hi l'artet. La pronúncia formadores és deguda a una labialització (cf. 
a ses Salines foraió per faralló). A Santanyí es diu formar per fermar.
 
Ferradura, sa
Fonètica: «««ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Entradeta del litoral de s'Alqueria Blanca, situada a Portopetro, entre sa Pedrera i 
sa  Solta.  Té forma llunada,  d'uns  2  m de diàmetre  i  està  situada davant  un niu  de 
metralladora. És un nom metafòric basat en el ferro del cavall.
 
Ferrera, na
Fonètica: ««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
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Latitud: 4356
Longitud: 504
Situació: interior

Terreny saliner de forma trapezoïdal, format per sis tanques amb arbres, situat 
entre la partió de Campos i na Catoi.

1713, 23 de març. En un lloguer de les Salines, s'especifica que el llogater deixarà na Ferrera i na Seca 
com a guaret d'una rella. RRV (2000:  161).
 
Ferrera, na
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma trapezoïdal,  amb arbres, situada en es Llombards, 
dins les antigues pertinences de Son Berard, entre Can Simonet Vell i ses Velles.

El cognom Ferrer apareix documentat el 1578 en es Llombards: «Antoni ferrer, 
àls. curt... cases als llombarts». Stims, f. 82 v.

1440. Se cita Bartomeu Ferrer entre els confrontants dels Lombarts. Arxiu BVT, 267.
1841, ne ferrera. El document precisa: «tenida en alodio de la Cavalleria de Berard». PcGV.
 
Ferrera, na
Fonètica: ««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca gran, de forma pentagonal, situada a ses Salines, dins es Rafal Genars, 
entre  es  Camp Simó i  sa  Marina  Gran.  Està  ocupada per  diversos  sementers  sense 
arbres, amb instal·lacions ramaderes i algunes pletes marginals. Té una longitud màxima 
d'uns 650 m. 

1408, 23 de setembre. El camp de Na Ferrera confronta amb la possessió d'En Romeu Albert, possessió 
de Guillem Torrent i garrigues comunes. M. Danús (1990: 185).
1713, 23 de març. En un lloguer de les Salines, es diu que el llogater deixarà guaret d'una rella a na 
Ferrera i na Seca. RRV (2000: 161).
1818, ne Ferrera. Apeo de Garay (Santanyí). 
1893,  2 de juny. «Desde el cantó de ne Ferrere al de ne Faró». LAAS.
 
Ferrereta, na
Fonètica: «««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 514.5
Situació: interior
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Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada entre sa Bassa Inquarta i 
sa Cova.
 
Ferrerico, es
Fonètica: «««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 513
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  amb un corralet,  situada  a 
Santanyí,  dins Son Cosme Ponç, entre ses Figueres de Moro i na Bona. Es diu ferrerico 
a un ocell de l’espècie Parus major.
 
Ferro des Vapor, es
Fonètica: «ÇED«R«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de s'Alqueria Blanca, situat a Cala Llonga, entre es Caló des Pou 
i  na  Trencada.  Està  situat  dins  una  raconada  de  les  penyes,  a  un  replà  d'uns  2  m 
d'amplària,  a  uns  0'40  m sobre  el  nivell  de  l'aigua.  Hi  ha  profunditat  suficient  per 
atracar-s'hi una barca. Es diu així perquè fou aquí que tragueren les restes del naufragi 
del vaixell Zero (vegeu sa Cova des Vapor).

Davant aquest indret, situat prop de la gola de Cala Llonga, un dels informants, 
des de ses Puntetes estant, durant un temporal de 1947, quan la mar féu una rebuidada 
va veure el sòl del fons de la cala, malgrat la profunditat que hi ha, de tan ferestes com 
eren les ones.
 
Figuera d'en Polla, sa
Fonètica: «ÇÆR«D«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Tanca de conreu, amb pocs arbres, de forma trapezial, situada en es Llombards, 
dins Son Belard, al costat des Camp d'en Torrella.
 
Figuera d'en Rigo, la
Fonètica: *«ÇÆR«D«ÈÄ
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
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Situació: interior

Nom desaparegut de localització desconeguda. Podria haver estat  situat a ses 
Salines, per la zona de Cas Perets.

1825, la figuera d'en Rigo. PcGV.
 
Figuera de la Roca, sa
Fonètica: «ÇÆR«D««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Lloc urbà de s'Alqueria Blanca, situat entre ses Covetes i es Clos des Garrovers. 
Ara està edificat, però els vells encara recorden la figuera d’aquesta varietat que motivà 
la denominació.
 
Figuera de sa Cova, sa
Fonètica: «ÇÆR«D««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Arbre singular, situat a Santanyí, dins Son Danusset, vora sa Cova des Figueral 
Blanc.
 
Figuera Grossa, sa
Fonètica: «ÇÆR«ÈÄR�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505
Situació: interior

Conjunt de tanques situat a Cas Perets entre ses Rotes Noves i es Saragall d'en 
Cosina. Són unes sis tanques conradisses amb arbres i corrals de figueres de moro. El 
nom prové d'una grandiosa figuera galantina (alacantina) que hi havia en la segona de 
les finques més acostades a ses Rotes Noves.

1927, 10 de desembre, «Se Figuera grossa y dos cuartones del cercado llamado Can Orell, procedentes de 
la finca Son Ferrer». PcLl. 
 
Figuera Martinenca, sa
Fonètica: «ÇÆR««RÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 508
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Situació: interior

Arbre singular situat  a Santanyí, en es Camp d'en Torrella,  dins es Racó des 
Rafal Nou,
 
Figuera Roja, sa
Fonètica: «ÇÆR«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356
Longitud: 508
Situació: interior

Tancó de forma trapezoïdal,  siutat a Santanyí, entre Son Salom, sa Tanca de 
s'Avenc i sa Pleta d'en Banyeta.

Figueral, el
Fonètica: *«Æ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny situat en es Camp d'en Torrella, a lloc desconegut.

1878, 28 de maig, «distrito del Camp d'en Torrella o el Figueral». PcJA.
 
Figueral, el
Fonètica: *«Æ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un lloc de situació desconeguda.

1837, el Figueral o la Vinyeta. PcR.
 
Figueral, es
Fonètica: «Æ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de forma aproximadament triangular, en part sementer sense arbres i en 
part conradís amb ametlerar. Està situat a Santanyí, dins Son Morlà. Té també pletes 
marginals. La llargària és d'uns 575 m i l'amplària màxima d'uns 525 m. Hi havia talaies 
que foren destruïdes i encara hi ha una cova artificial de planta allargada i un sitjot. 

859



 
Figueral, es
Fonètica: «Æ«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Barri urbà de ses Salines, situat entre l'església i sa Cometa.
 
Figueral, es
Fonètica: «Æ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 513
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a Santanyí, a Son Sanç, 
vora sa Pleta i sa Vinya.
 
Figueral, es
Fonètica: «Æ«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de conreu, amb arbres, de forma irregular, situada a ses Salines, dins es 
Rafal Genars, entre na Rellona i ses Figueres de Moro Joves. Té uns 375 m, per 400 m. 
Les zones de sòl més escàs són cobertes de vegetació natural.
 
Figueral, es
Fonètica: «Æ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 512
Situació: interior

Nom de tres tanques de forma irregular, amb arbres, situades a Santanyí, a baix 
de sa Talaia, entre sa Caseta i es Sementer.

Figueral Blanc, es
Fonètica: «Æ«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509.5
Situació: interior
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Terreny de conreu, amb molts d'arbres, de forma irregular, d'uns 575 m per 450 
m, situat dins Son Danusset. Està dividit en quatre tanques i alguns corralets. Hi ha una 
cova talaiòtica.

El nom prové d'una varietat de figuera, la figuera blanca, avui desconeguda amb 
aquest nom en el terme, però no a les Pitiüses, on també ha generat toponímia.

1946, el Figueral Blanch. PcP.
 
Figueral d'en Balutxo, es
Fonètica: «Æ«ÇR««ÈS�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny conradís amb arbres,  situat  a Santanyí, a sa Talaia,  dins es Figueral, 
entre sa Caseta i  es Figueral  de Can Cosme Xamarrí.  Sobre el  malnom, vegeu Can 
Balutxo.
 
Figueral d'en Bonico, es
Fonètica: «Æ«ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513
Situació: interior

Variant del nom des Figueral Vell, antigament de sa Talaiola, situat entre ses 
Figueretes i sa Pleta Nova.
 
Figueral d'en Carles, es
Fonètica: «Æ«ÇR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515.5
Situació: interior

Tanca de conreu,  de forma trapezial,  amb arbres,  situat  a  s’Alqueria Blanca, 
entre na Bandera i na Cantó.
 
Figueral d'en Perdiu, el
Fonètica: *«Æ«ÇR««RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Topònim desaparegut d'una finca no localitzada que pertanyia a un tal Guillem 
Salom. 

1818, al Figueral d'en Pardiu. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Figueral d'en Rossell, el
Fonètica: *«Æ«ÇR«È´
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut,  de localització  desconeguda.  Per  ventura té  alguna  relació 
amb Son Rossell.

1575-1600, el figueral d'En Rossell. Assenyalat com a terra i vinya. RRV (1970: 15).
1695, al figueral d’en Rossell. Era de Cosme Rosselló. ARM, D-1281.

Figueral d'en Rosselló, el
Fonètica: *«Æ«ÇR««È´
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, de localització desconeguda. Com el nom anterior, potser té 
alguna relació amb Son Rossell.

1695, el figueral d’en Rosselló. Era de Gabriel Rosselló. ARM, D-1281.
 
Figueral de Can Cosme Xamarrí, es
Fonètica: «ÇÆ«R«NÇ�R«S««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, a sa Talaia, 
dins es Figueral, entre es Figueral d'en Balutxo i es Camí de sa Talaia.
 
Figueral Vell, es
Fonètica: «Æ«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 518
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, dins Can 
Marines, entre ses Pedreres i sa Talaia. Està dividit en dues tanques.
 
Figueral Vell, es
Fonètica: «Æ«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny santanyiner de  forma irregular,  quasi  triangular,  de  quasi  500  m de 
llargària, per 300 m d'amplària màxima, situat antigament dins sa Talaiola, entre ses 
Figueretes i sa Pleta Nova. També en diuen es Figueral d'en Bonico. Està dividit en nou 
o deu tanques, moltes de les quals sense arbres. Una part fou venuda el 1925 i ara és 
coneguda sota el nom de ses Valentines, adoptat del territori veí.
 
Figueral Vell, es
Fonètica: «Æ«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca de conreu, amb arbres, de forma pentagonal irregular, situada a Santanyí, 
dins Son Danusset, entre ses Figueres de Moro d'Allà Baix i ses Tres Tanquetes.

Figueralet, es
Fonètica: «Æ«R«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, d'uns 475 m de llargària, per 
uns 300 m d'amplària, situat entre ses Bassoles i es Camp d'en Torrella. Està dividit en 
més de 20 parcel·les, generalment sense paret que les separi.

1818, al Figuerelet. Apeo de Garay (Santanyí). Podria no ser aquest lloc.
 
Figueralet, es
Fonètica: «Æ«R«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Racó des Figueral de Son Morlà que quedà separat de la finca matriu, quan fou 
seccionat pel nou traçat del camí que va de Santanyí en es Llombards.
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Figueralet, es
Fonètica: «Æ«R«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca  conradissa  amb  pocs  arbres,  de  forma  aproximadament  rectangular, 
situada a Santanyí, vers es Campàs, vora na Barcelona i vora sa Barraca d'en Pubil.
 
Figueralet, es
Fonètica: «Æ«R«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat dins les antigues pertinences de So n'Amer, 
entre na Massota, Son Piris, na Bou, sa Revellada, sa Pleta des Corb, etc. S'estén al llarg 
d'uns 1000 m i assoleix una amplària màxima d'uns 400 m. Està integrat per més de 
trenta-cinc tanques. La intensitat de la parcel·lació ha fet sorgir  la variant pluralitzada 
des Figueralets.
 
Figueralets, es
Fonètica: «Æ«R«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 509
Situació: interior

Variant no cartografiada del topònim es Figueralet, situat en es Llombards,  dins 
So n'Amer, entre sa Pleta des Corb i Son Piris.
 
Figuerals, es
Fonètica: «Æ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, dividit en dos trossos, situat 
a Calonge, dins es Corrals Nous, entre es Torrent i es Rebolls.

Figueres, ses
Fonètica: «ÈÆR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
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Latitud: 4355
Longitud: 502.5
Situació: interior

Camp de la possessió salinera de Morellet, situat entre es Turó des Claper Gros i 
es Sementer de Baix. Hi ha una cinquantena de figueres.
 
Figueres, ses
Fonètica: «ÈÆR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 500.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Figueres des Port, indret saliner situat a sa Vall, 
dins el lloc dit es Port, vora es Pi des Corb.

Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Tancat de forma trapezoïdal d'uns 300 m de llargària per uns 175 m d'amplària, 
situat a Santanyí, a Son Danús Vell, entre sa Pleta Nova i ses Figueres de Moro Velles.
 
Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 507
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma trapezial, situat en es Llombards, dins es Rafal des 
Porcs, entre es Colomer i sa Pleta. Està dividit per una paret.
 
Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Conjunt de dos tancons de forma irregular, situat a la Costa, a l'est de les cases 
de Can Jordi.
 
Figueres de Moro, ses
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Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 515
Situació: interior

Tanca de conreu de forma trapezoïdal, parcialment poblada d'arbres, situada a 
s'Alqueria Blanca, dins es Pujol, entre sa Tanca de s'Era i na Moreia.
 
Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Tanca de forma aproximadament  rectangular, situada en es Llombards, en es 
Guaret Vell, entre es Pletó i sa Tanca de Baix.
 
Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 504.5
Situació: interior

Tancat  de  forma  aproximadament  rectangular,  situat  en  es  Llombards,  a  sa 
Vallet, dins es Vergeret, entre es Pletó de ses Cases i es Pletó. És terreny de conreu 
sense arbres. Hi ha, però, petites clapes de vegetació espontània. No s’hi veu cap rastre 
de les figueres de moro que motivaren el nom.
 
Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma trapezoïdal, situada a Santanyí, vora Can Puça, quasi 
a tocar la partió de Felanitx, entre sa Rota des Pi i sa Tanca Nova.
 
Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior
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Tanca de conreu, de forma trapezoïdal, situada a la Costa, a Son Vidal, dins na 
Maremanya.
 
Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tancó de forma triangular, situat a Santanyí, a sa Talaiola, entre es Sequer i sa 
Tanca Redona.
 
Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Tancat saliner de forma irregular, situat a sa Vall, entre sa Pleta Vella i es Portet. 
A l'interior, hi ha un petit corral amb idèntica plantació.
 
Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu situat a Santanyí, dins Son Cosme Ponç, vora les cases, entre 
sa Quinana i es Ferrerico.
 
Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Tanca conradissa amb pocs arbres, situada a Calonge, dins na Burguera, vora les 
cases, entre sa Tanca de Darrere ses Cases i es Pletó. Les plantes que motivaren tal nom 
ja no hi són.
 
Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom modern des Farratger, situat a la Costa, vora Can Madoneta. Les figueres 
de moro que motivaren la denominació ja no hi són. 
 
Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de  conreu  de  forma gairebé  rectangular,  situat  a  Santanyí, dins  Son 
Danusset, entre es Camp de sa Bassa i es Molí de Son Danús.
 
Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a Santanyí, a Son Sanç, entre es Cuitor i sa 
Pleta.
 
Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny en forma d'hexàgon irregular, situat a Santanyí, dins Son Misser. Hi ha 
restes de l'antic conreu indicat pel topònim,
 
Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tanca de conreu sense arbres, situada a Santanyí, a Son Morlà, vora sa Pleta i 
vora ses Talaies. No hi ha les figueres de moro que generaren el topònim.
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Figueres de Moro, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 724-5-8
Latitud: 4354
Longitud: 501.5
Situació: interior

Tancat de forma quadrangular situat a ses Salines, dins es Mitjà Gran, darrere 
Can Manresa.

Figueres de Moro d'Allà Baix, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«Ç�RD«´ÈBS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca  de  conreu  de  figueres  de moro,  de forma quasi  rectangular,  situada a 
Santanyí, dins Son Danusset, entre es Figueral Vell i es Camí de Ciutat.
 
Figueres de Moro d'Allà Dalt, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«Ç�RD«´ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezial, situat a Santanyí, a la Costa, entre les cases de Can 
Tanca i sa Pleta.
 
Figueres de Moro de Davant, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«Ç�RD«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma trapezoïdal, situat a Santanyí, a la Costa, entre la 
casa de Can Tanca i Lo d'en Cama.
 
Figueres de Moro de ses Barreres Altes, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«Ç�RD««RB«ÇR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 509
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezial, situat a Santanyí, dins Son 
Danusset, entre es Camp de sa Bassa i ses Figueres de Moro. Les figueres de moro ja no 
hi són.
 
Figueres de Moro de ses Trugeres, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«Ç�RD««RÈZR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tancó de  forma trapezoïdal,  situat  a  Santanyí, a  sa  Talaiola,  entre  sa  Tanca 
Llarga i es Sequer.
 
Figueres de Moro Grans, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«Ç�RÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a Santanyí, a sa Talaia, entre ses Eres i es 
Figueral d'en Balutxo.
 
Figueres de Moro Joves, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«Ç�RÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezial, situat a la Costa, vora Can 
Garrot, entre es Camí des Coll i es Pins d'en Maimó.
 
Figueres de Moro Joves, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«Ç�RÈZ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de conreu de forma irregular, situada a ses Salines, dins es Rafal Genars, 
entre es Figueral i es Mitjà de s'Aljub. Ara hi ha ametlers en substitució de les figueres 
de moro que li donaren nom.

Figueres de Moro Velles, ses
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Fonètica: «ÇÆR«RD«Ç�RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezial,  situat  a la Costa,  entre na 
Cibolla Petita i es Pins d'en Maimó. Actualment, no hi ha figueres de moro.
 
Figueres de Moro Velles, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«Ç�RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Conjunt de dues tanques santanyineres de conreu, amb pocs arbres, juxtaposades 
formant un angle agut, dins la possessió de sa Talaiola, entre sa Pleta des Porcs i sa 
Tanca de s'Era.
 
Figueres de Moro Velles, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«Ç�RÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 502.5
Situació: interior

Tancat en forma de trapezi rectangle, situat a ses Salines, a sa Vall, entre les 
cases i es Portet. Té un redol conradís i un de pleta; la resta és ocupada per instal·lacions 
de la finca. Ara no hi ha figueres de moro.
 
Figueres de Moro Velles, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«Ç�RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Conjunt  de dos tancats  de forma irregular,  dedicats  al  conreu de figueres  de 
moro, situats a Santanyí, a Son Danús Vell, entre les cases i es Quadros.

 
Figueres de Moro Velles, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«Ç�RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada des Corral Vell, situat a Santanyí, a Son Morlà, entre sa 
Tanca d'en Pulla i sa Tanca des Mig.
 
Figueres de Moro Velles, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«Ç�RÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de conreu de forma irregular, amb arbres, situada a ses Salines, dins es 
Rafal Genars, entre les cases de la finca i es Figueral.

Figueres de Moro Velles des Molí, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«Ç�RÇ«RD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, de forma trapezial, situada a Santanyí, a sa 
Talaiola, entre es Camp des Pou i es Mitjà Gran. Les figueres de moro que en motivaren 
el nom ja no existeixen.

Figueres des Port, ses
Fonètica: «ÇÆR«RD«È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 500.5
Situació: interior

Sementer amb arbres, de forma irregular, situat a ses Salines, a sa Vall, dins el 
lloc anomenat es Port, vora es Pi des Corb. Té unes mesures màximes de 700 m de 
llargària, per 650 m d'amplària. També se'n diu, senzillament, ses Figueres.
 
Figueres Joves, ses
Fonètica: «ÇÆR«ÈZ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Camp de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a ses Salines, a sa Vall, 
dins na Móra, entre es Tamarells i es Camp des Paller. Té uns 950 m de llargària, per 
uns 500 m d'amplària. Hi deu haver prop de 900 figueres. Se'n diu també es Tancat de 
ses Figueres Joves.
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Figueres Porquenyes, ses
Fonètica: «ÇÆR«RÈ«ø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508
Situació: interior

Nom de dues tanquetes, la major de les quals és poblada d'ametlers joves, molt 
espessos. Es troben a Santanyí, dins ses Angoixes, vora es Sementer d'en Poncet.
 
Figueres Verdals, ses
Fonètica: «ÇÆR«R«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 516
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres i  un racó amb vegetació natural,  situada a 
s'Alqueria Blanca, dins Son Ramon, vora sa Tanqueta i vora sa Tanca de s'Era.
 
Figuereta, sa
Fonètica: «ÆÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, entre es Moll i es Carregador. 
Actualment no hi creix cap figuera, però cal tenir present que l'indret està desnaturalitzat 
per causa de la carretera que s'hi construí ja fa molts anys.
 
Figuereta, sa
Fonètica: «ÆÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Lloc de la costa santanyinera, situat a Cala Santanyí, entre sa Punta Petita i sa 
Pesquera. La penya fa un escaló d'uns 2 m d'altura. La figuera que donà nom a l'indret 
deu fer molts anys que desaparegué, ja que ningú no la recorda.
 
Figuereta, sa
Fonètica: «Æ«ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
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Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i un redol petit de pleta, situat a Calonge, dins es 
Comtès,  entre  na  Verdal,  Son  Perdut,  sa  Punta,  es  Torrent  d'en  Barres,  etc.  És  un 
territori d'uns 800 m de llargària, per uns 600 m d'amplària màxima. Està dividit com a 
mínim en unes 40 tanques, motiu pel qual també en diuen ses Figueretes. Sembla que 
antigament hi havia la variant Cala Figuereta (vegeu l’entrada corresponent).

1578, «Guillem rigo timoner [...], una tancha del comptès, dita la figueretta». Stims, vol. II.
1578, «March barsaló, sinch rotes en lo comptès, tinent en la figuereta». Stims, vol. II.
1744, las figueretas. PcT.
1806. Damià Bonet declara haver sembrat tres quarterades de vinya a la Figuereta. RRV (2000:  186).
1818, la Figuereta. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Figuereta, sa
Fonètica: «Æ«ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma pentagonal irregular, situat a s'Alqueria 
Blanca, entre Ca n'Andreu Sabater i ses Sitjoles.
 
Figueretes, ses
Fonètica: «Æ«ÈR««, «ÆÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de pentàgon irregular, situat a Santanyí, 
dins sa Talaiola, entre sa Tanca Redona i es Figueral Vell.
 
Figueretes, ses
Fonètica: «ÆÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507
Situació: interior

Conjunt  de quatre o cinc tanques de conreu,  de forma irregular,  amb arbres, 
situat en es Llombards, entre Son Senalla i sa Tanca Gran.
 
Figueretes, ses
Fonètica: «ÆÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
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Latitud: 4358.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  sa  Figuereta,  terreny  situat  a  Calonge,  dins  es 
Comtès,  entre  na  Verdal,  Son  Perdut,  sa  Punta,  es  Torrent  d'en  Barres,  etc.  La 
pluralització és causada per la divsió d'aquest espai en moltes tanques.

1818, las Figueretes. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Figueretes, ses
Fonètica: «ÆÈR««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4356
Longitud: 505
Situació: interior

Tancat saliner ple d'arbres, d'uns 575 m de llarg per uns 225 d'amplària mitjana. 
Està situat entre sa Conillera i es Bosquet. No hi ha figueres. Un temps hi plantaren pins 
i abans havia estat vinya. També en diuen es Pins d'en Bonico, però el nom més antic és 
el de ses Figueretes.

1695, las figueretas. El document podria no fer referència a aquest indret. ARM-D-1281.
1818, las Figueretes. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Figueretes, ses
Fonètica: «ÆÈR««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499.5
Situació: interior

Lloc  saliner,  situat  a  sa  Colònia,  entre  es  Turó  Redó  i  es  Salobrar.  Està 
parcialment urbanitzat.
 
Figueretes, ses
Fonètica: «ÆÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Conjunt de quatre tanques de conreu, de forma irregular, amb arbres, situat en es 
Llombards, entre s'Era de So n'Amer i sa Pleta d'en Benet Bassa.
 
Fogó, es
Fonètica: «ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
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Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Pesquera  d'oblades  de  la  costa  llombardera,  situada  entre  es  Bauç  i  Cala 
Figuereta, dins es Bancassos, entre  sa Cova de ses Llisses i sa Cova de ses Tres Boques. 
Metàfora motivada per una entrada circular de la mar que mossega la tenassa i li fa una 
osca  d'una  braça  de  diàmetre.  És  possiblement  més  generalitzada  la  pronúncia 
dissimilada es Fegó.
 
Foguer, es
Fonètica: «ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 507
Situació: interior

Zona marginal amb vegetació espontània, situada en es Llombards, dins es Rafal 
des Porcs, a la part del sud des Camp Roig. Nom motivat pels nombrosos nòduls de 
sílex (pedra foguera) que apareixen en superfície, com a resultat d'una antiga roturació 
d'aquest espai.
 
Fonda, na
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Pesquera, sobretot de salpes, de la costa llombardera, situada prop des Màrmols, 
entre sa Cova Baixa i sa Cova des Bastons. Els estrats superiors de la penya, que té uns 
20 m d'altura, són de color rogenc; els inferiors presenten un conglomerat  de grans 
roques incrustades que baixen en rost cap a la mar. El nom pot estar motivat per la 
profunditat de la mar, però no és segur que sigui així.

CTM, p. 592; MGM, 44-10c.
 
Fonda, na
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Pesquera de la costa curiablanquera, situada a s’Alqueria Blanca, prop des Caló 
de ses Egües, entre na Planes i es Banc de na Fonda. Es pesca des d'un banquet que està 
molt prop de l'aigua, en el qual només cap una persona. Els informants diuen que hi ha 
molta profunditat, cosa que pot ser la motivació del nom.
 

876



Fonda, na
Fonètica: «È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 503.5
Situació: interior

Terreny saliner de forma trapezoïdal, situat a sa Vall, entre es Camp d'en Gítger i 
sa Vinya d'en Clar. Té unes mesures aproximades d'uns 450 m per uns 425 m. Hi ha 
diversos sementers sense arbres, voltats de mitjans. Sembla que el topònim és un nom 
descriptiu, potser motivat pel fet de ser una depressió o per la profunditat del sòl. 
 
Fondal, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 506.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del topònim llombarder es Fondo de na Faró, situat a la 
carretera del far.
 
Fondalàs, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Racó de la costa santanyinera, situat entre sa Punta des Caló d'en Perdiu i es 
Bufadors. Està voltat de penyes verticals d'uns 10 m d'altura. El topònim es repeteix 
prop de Cala Figuera i a la costa de Cabrera.
 
Fondalàs, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat vora es Caló de ses Faves, entre sa Pedra de 
Llevant i es Tenre. És una raconada d'aigües profundes i petits penya-segats, però, a la 
part central hi ha roques i poc fons. Sobre la freqüència de tal nom, vegeu l’entrada 
anterior.
 
Fondo de Can Mel, es
Fonètica: «ÇD«ÈE
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 506.5
Situació: interior

Excavació o rebaix dins la roca per permetre el pas de la via fèrria, situada en es 
Llombards, entre sa Pleta de Can Mel i ses Deu.
 
Fondo de na Faró, es
Fonètica: «ÇD«««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 506.5
Situació: interior

Topònim llombarder que designa el rebaix que es féu en construir la carretera del 
far, per tal d'evitar la pujada del turó de na Faró. També es conegut amb la variant des 
Fondal.
 
Fonera, sa
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassònim no cartografiat, compartit amb altres termes municipals del llevant 
mallorquí. Correspon al lloc pregon que assoleixen les aigües pelàgiques després de la 
brusca davallada que segueix la plataforma que envolta l’illa. Hi ha uns 1000 m d'aigua 
i en el sud-est de l'illa tal profunditat es troba a uns 15 km de la costa. Per als mariners, 
és el fons desconegut, en el qual tot ormeig resulta curt.
 
Font Blanca, sa
Fonètica: «�È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 504
Situació: interior

Aiguaneix llombarder, situat a sa Vallet, en el litoral de s'Estany de ses Gambes, 
entre es Racó de s'Ullal i es Racó de sa Font de sa Pica. És una de les tres sorgències 
principals  que  nodreixen  aquella  conca  tancada.  A  l'hivern,  quan  puja  el  nivell  de 
l'aigua, no és visible, perquè queda submergida, però a l'estiu, quan l'aigua es retira cap 
al centre de la conca, la font raja i forma un petit rierol. Sol congriar-s'hi sabonera i 
d'això  li  ve  el  qualificatiu  de  blanca.  També  se'n  diu,  minoritàriament,  sa  Font  de 
n'Escolana, per causa del tancat on es troba.
 
Font d'en Bassa, sa
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Fonètica: «Ç�«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514
Situació: interior

Cocó santanyiner, situat  a  la  paret  del  nord des  Torrent  d'en Bassa,  vora  na 
Destapada.  És  una  petita  cavitat  natural  de  la  penya que  quan  és  plena  el  sobrant 
regalima per una obertura lateral, paret avall. Durant l'estiu s'eixuga.
 
Font de Ca na Molla, sa
Fonètica: «Ç�«Ç«È�´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular amb dues cases, una de les quals és moderna, situat a 
s'Alqueria Blanca, entre Son Bernadí i Ca n'Esperança.  Els vells no recorden haver-hi 
vist mai cap font. Deu fer molts anys que s'eixugà i desaparegué.
 
Font de n'Alis, sa
Fonètica: «Ç�D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de ses Fonts de n'Alis, aiguaneix situat dins 
l'estany del mateix nom, vora la confluència des Torrent d'en Carraixet. Diuen que el 
1914, any de terrible sequera, no s'eixugà. Per a l'origen del nom i la documentació, 
vegeu ses Fonts de n'Alis.

 
Font de n'Escolana, sa
Fonètica: «Ç�««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 504
Situació: interior

Variant  minoritària,  no  cartografiada,  de  sa  Font  Blanca,  situada  en  es 
Llombards, a sa Vallet, en el l litoral de s'Estany de ses Gambes, entre es Racó de sa 
Font de sa Pica i es Racó de s'Ullal.
 
Font de sa Pica, sa
Fonètica: «Ç�««È«
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 504
Situació: interior

Antiga font llombardera, ara inactiva, situada a sa Vallet, dins s'Estany de ses 
Gambes, entre sa Font Blanca i sa Punta de ses Roques.
 
Font de ses Jonqueres, sa
Fonètica: «Ç�««ZÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Fonteta, de la costa de s'Alqueria Blanca, situada a 
Cala Llonga, dins es Caló de ses Gambes, prop des Canyot.
 
Font de ses Tórteres, sa
Fonètica: «Ç�««ÈR«R«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Jonquereta, lloc saliner situat a sa Vall, dins es 
Delfí, entre sa Cova de s'Aigua i s'Esfondrat des Dolç. He preferit la grafia tórtera i no 
tórtora, pel fet que molt probablement és continuadora de la forma sincopada medieval 
tortra amb  inserció  d’una  vocal  de  suport  que  arrenglera  el  mot  amb  altres  noms 
d’animals  de  ploma  que  contenen  l’additament  àton  postaccentual  –era,  molt  més 
freqüent que no –ora. Vegeu part d’aquestes consideracions al DECat. s. v. tórtora.
 
Font Grossa, sa
Fonètica: «�NÈR�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 503.5
Situació: interior

Aiguaneix saliner situat a sa Vall, dins s'Estany de ses Gambes, entre es Racó de 
s'Aranyera i sa Font Petita. És més visible a l'estiu, quan baixa el nivell de l'aigua. És 
salobrós, a diferència de sa Font Blanca, situada dins el mateix estany.
 
Font Petita, sa
Fonètica: «Ç�«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
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Longitud: 503.5
Situació: interior

Aiguanieix salobre, situat a ses Salines, a sa Vall, dins s'Estany de ses Gambes, a 
un racó entre sa Font Grossa i sa Punta de sa Cova. 
 
Font Redona, sa
Fonètica: «Ç�«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma irregular, format per sis o set tanques de conreu amb arbres i 
per algunes pletes,  situat  a s’Alqueria Blanca, vora ses Doblegades i  na Rogera.  La 
situació de l'aiguaneix que motivà tal nom és desconeguda. Devia ser una font diferent 
de sa Font de n'Alis, malgrat la proximitat.

1747, 24 de setembre. S'encanta la comuna des de l'Arenal de l'Amarador per la font Rodona, fins a la rota 
de Jeroni Escales Patró. RRV (2000:  167).
1774, 12 de desembre, «la Font de n'Ali, [tres cuarteradas] confrontantes... con camino sendero que va a 
la Fuente redona». PMP.
1818, font Radona / Font Radone / Font Redona. Apeo de Garay (Santanyí).

Fontanella, na
Fonètica: *««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514
Situació: interior

Nom desaparegut situat a Santanyí, a Cala Figuera, possiblement dins es Torrent 
des Oms. És gairebé segur que es tracta del nom antic des Pouet de na Fontanella, quasi 
a punt d'extingir-se com a topònim viu.

1747, 24 de setembre. S'encanta la comuna des de na Fontanella i tot l'Eriçó fins a la rota de Sebastià 
Barceló Petit i des de la pleta de Mateu Ferrer fins a na Fontanella. RRV (2000:  167).
 
Fontanella, na
Fonètica: ««È´«, «È´«, ««È´«.
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral

Lloc  de  la  costa  llombardera,  situat  entre  es  Caló  d'en  Ferrà  i  es  Caló  de 
n'Adrover. Antigament designava l'aiguaneix que ara es coneix sota el nom des Cocó de 
na  Fontanella  (vegeu l’entrada corresponent),  però  ara  s'aplica  a  un  sector  costaner 
comprès entre s'Era de sa Roca i es Torrent des Bufador. És punt d’almadrava. Nom 
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format  amb  el  derivat  de  font (fontana)  +  un  sufix  diminutiu.  També  es  diu  na 
Fontonella,  per  assimilació  progressiva.  La  prònuncia  amb  metàtesi  és  pròpia  de 
llombarders.

Vegeu el cançoner.

1884, der Fontanellas. L. Salvator (1884: 760).

Fonteta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Aiguaneix, situat a la part oriental de sa Penya Bosca, que raja només en ocasió 
de pluges abundoses i  seguides.  L'aigua flueix  dins un cocó llarguer,  mig cobert  de 
vegetació, que quan és ple deixa xorriar l'aigua sobrera penya avall per sobre una bona 
aglomeració de tur. El rajolí de l'aigua és quasi imperceptible, fins i tot en les èpoques 
de pluges esplèndides i són espessos els anys que no raja gens. El cocó conserva l'aigua 
durant un cert temps.
 
Fonteta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Aiguaneix de la costa de s'Alqueria Blanca, situat a Cala Llonga, dins es Caló de 
ses Gambes. Hi rajava aigua tot l'any. Quan la mar anava plena el tapava, però es veia el 
broll de l'aigua i si era bonança els ocells hi bevien. Hi abeuraven la guarda d'egües des 
Pujol. Un informant la coneix sota el nom de sa Font de ses Jonqueres. Desaparegué 
amb la construcció de les oficines del port esportiu.
 
Fonteta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  sa  Fonteta  d'en  Bet,  situada  a  Calonge,  dins  es 
Torrent d'en Bet, entre es Cocons i es Galerins.

Fonteta d'en Bet, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
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Latitud: 4359.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Aiguaneix  situat  a  Calonge,  dins  es  Torrent  d'en  Bet,  entre  es  Cocons  i  es 
Galerins. Està situat a escassos metres d'un mur de contenció d'aigua que es va construir 
després de la torrentada de 1989. Es troba sota una penya que fa una mica de balma, 
amb diversos covatxells. En realitat és un cocó que xorria aigua en temps de pluges i la 
conserva durant molt de temps. És de forma ovalada, d'uns 0'40 m de diàmetre i d'uns 
0'30 m de profunditat. Si la sequera es prolonga, s'eixuga. També en diuen simplemnt sa 
Fonteta.

Fontetes, ses
Fonètica: «È««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 503
Situació: interior

Lloc  de  ses  Salines,  situat  a  sa  Vall,  a  un  racó de  ses  Barberanes,  entre  es 
Tamarells i s'Hort de ses Fontetes. Sempre està embassat per l'aigua que surt del subsol.
 
Fonts d'en Boira, les
Fonètica: *«Ç�«È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4354
Longitud: 514.5
Situació: interior

Nom desaparegut d'un aiguaneix situat a Santanyí, probablement a Cala Figuera, 
dins es Caló d'en Boira.

1724, 24 de setembre. S'encanta la comuna des de les fonts d'en Boira fins a l'Estret del Temps.  RRV 
(2000: 167).
 
Fonts d'en Carraixet, ses
Fonètica: «Ç�«««ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 516
Situació: interior

Conradís situat  a s’Alqueria Blanca, dins es Torrent d'en Carraixet,  entre ses 
Fonts de n'Alis i sa Font Redona. Potser l'aiguaneix que li donà nom, avui desaparegut, 
és el mateix que el prestà a sa Font Redona?
 
Fonts de n'Alis, ses
Fonètica: «Ç�«È
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: interior

Aiguaneix ara reblit,  que fluïa sota una penya, entre jonqueres i  canyet, dins 
l'estany del mateix nom, vora la confluència des Torrent d'en Carraixet. També en diuen 
sa Font de n'Alis, nom que s'estén als antics hortets adjacents i a la platja dita es Caló 
d'en Garrot. La forma pluralitzada pot ser deguda al fet que l'aigua rajava a diversos 
llocs. El determinant, amb una consonant adventícia, perpetua el nom àrab Alí en una 
contrada fortament arabitzada de sínies i fassers,  però el topònim deu ser de creació 
catalana i pot fer referència a algun esclau o alforre. C. Barceló Torres (1995: 1131) 
adverteix justament i clara que no basta la presència d’un element d’ètim àrab en un 
topònim romànic  per  convertir  aquest  en  topònim àrab,  com es  fa  de  manera  molt 
freqüent. Està documentat com a nom d'esclau a Llucmajor en el segle XIV (B. Font 
Obrador, 1972: 272). L'antropònim àrab és present també a altres topònims de l'illa: sa 
Cova de n'Ali (Escorca), es Pas de n'Ali (Escorca), es Puig de n'Ali (Escorca-Selva), So 
n'Ali (Pollença), es Cingle de n'Àlitx (Artà), amb palatalització i africació (per causa 
d’una dental adventícia, cf. àpit) de la variant Alis, que l'acosta als topònims illencs en 
-itx (Bàlitx, Vàritx, Torràlitx, etc.). A Eivissa retrobam un pujol o puig dit de n’Alis (E. 
Ribes i Marí, 2005: 21).

CTM, sa Font de n'Alis, p. 31 i 605; MGM, Font de n'Alis, 43-7c; VMaRV (1961-1962: 31).

1774, 12 de desembre, «la Font de n'Ali, [tres cuarteradas] confrontantes... con camino sendero que va a 
la Fuente redona». PMP.
1818, las Fons de N'alis / las Fons de n'Ali. Apeo de Garay (Santanyí).
1852, las fonts de n'alis. PcGV.
1864, Font de n'Alis. PcGV.
1893, 2 de juny, Las Fons de N'alis. LAAS.
 
Forastera, na
Fonètica: *«R«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut,  de  localització  desconeguda,  citat  entre  diversos  topònims 
curiablanquers.

1818, ne Forestera. Apeo de Garay (Santanyí).

Forat de na Maciana, es
Fonètica: «ÇR«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513.5
Situació: litoral
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Perforació dels estrats de la costa de Santanyí, situada entre Cala Figuera i es 
Caló de ses Agulles i entre sa Bagasseta i es Racó des Peixetó. És vertical d'uns 2'30 m 
de llargària i travessa els estrats de la penya. Està a 1'30 m del penya-segat, sobre un 
cingle molt estret, pel qual es pot passar amb molta dificultat. És circular, d'uns 0'70 m 
de diàmetre. Sembla natural, però si s'observa detingudament s'hi destrien les senyes de 
la manuella que s'utilitzà quan el feren. Deu ser bastant antic. Els mariners desplacen el 
topònim a un forat de de la punta immediata, utilitzat per senya en fer-lo coincidir amb 
es Forat des Cagador de sa Geneta, a l'entrada de Cala Santanyí. Vora aquesta punta 
caigueren moltes roques del penyalar vers 1998.

Les circumstàncies genètiques del topònim són desconegudes, però el fet que es 
trobi vora sa Bagasseta indueix a pensar que el nom de Maciana podria correspondre a 
la fembra que motivà el nom de sa Bagasseta i seríem, per tant, davant d'una metàfora 
de sentit eròtic.
 
Forat de sa Miloca, es
Fonètica: «ÇR««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515.5
Situació: interior

Petita cavitat situada dins es Torrent d'en Tomàs, prop del caire del penya-segat. 
Els xorics (Falco tinnunculus) que hi fan niu deixen la roca plena d'excrements blancs. 
El topònim ens assenyala un antic lloc de cria de l'ocell  dit  avui a altres indrets de 
Mallorca  moixeta (Neophron  percnopterus)  i  antigament,  a  Santanyí,  miloca,  com 
encara avui a Menorca. A Santanyí, la paraula miloca designa ara l'estel, fet de canyes i 
paper, que fan volar els nins per jugar. Vegeu la miloca.

1818, Forat de la Miloqe. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Forat de ses Llisses, es
Fonètica: «ÇR««´È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: interior

Lloc de la costa llombardera, situat a s'Almunia, sota sa Pesquera d'en Fesol. Era 
una perforació natural que va ser destruïda per la mar.
 
Forat de ses Llisses, es
Fonètica: «ÇR««´È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517
Situació: litoral
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Cova de la costa de s'Alqueria Blanca, situada prop de sa Barca Trencada, dins 
es Caragoler Gros. Té uns 20 o 25 m de llargària, penetrada per la mar. S'hi forma un 
gran cocó allargassat. 
 
Forat des Bauç, es
Fonètica: «ÇR«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509
Situació: litoral

Cavitat de boca circular, situada a la costa llombardera, en es Bauç, entre es Mig 
Cocó Gros i sa Cova des Vell Marí. Està sota sa Cova des Carabiners i és inaccessible 
sense equip d'escalada, pel fet de ser oberta vers la meitat del penyalar vertical. Pot tenir 
uns 3 m de diàmetre, però és mal de fer el càlcul, per mor de l'altura on està situada. A 
dins es veuen algunes pedres grosses. És senya de mariners usada per trobar ses Motes 
d'Alga, davant la costa des Pou Salat.
 
Forat des Cagador de sa Geneta, es
Fonètica: «ÇR«Æ«ÇDD««Z«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Indret de la costa de Cala Santanyí, entre sa Cova des Vell Marí i es Esculls. És 
l'entrada d'una cova artificial prehistòrica, de planta rectangular, situada prop del caire 
del penyal, a uns 25 m d'altura. Els mariners l'empren com a senya enfilant-lo amb es 
Forat de na Maciana o amb sa Punta de sa Bagasseta.
 
Forat des Moix, es
Fonètica: «ÇR«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Perforació natural de la roca, situada a s'Alqueria Blanca, entre Can Marranxa i 
sa Maiola i entre sa Trona i sa Campana. És un clot rodó d'uns 15 cm de diàmetre, obert 
sobre una roca plana. Tot i que es contava que la gent dels voltants hi llençava moixos 
petits, sembla molt clar que fou la semblança del forat, perfectament circular, amb la 
gatera de les portes mallorquines que va gererar el nom.
 
Forat des Moro, es
Fonètica: «ÇR«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
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Longitud: 510.5
Situació: litoral

Galeria subterrània situada de la costa llombardera, situada entre es Caló des 
Moro i s'Almunia, dins sa Cova des Castellets, prop de l'entrada, a mà esquerra, a tres o 
quatre metres sobre el nivell de la mar. És un passadís artificial molt estret i baix (cal 
anar  acotats  per  transitar-hi)  que  després  de  fer  algunes  giravoltes  comunica  amb 
l'exterior a través d'un pou vertical actualment obstruït, que té diversos escalons a la part 
de baix.Vers la meitat del corredor hi ha uns maressos moderns, clavats amb ciment, 
testimoni  de  l'ús  del  passatge  com a  amagatall  de  contraban.  S'hi  troben  restes  de 
ceràmiques prehistòriques, les quals fan pensar que tal galeria està relacionada amb la 
fortificació prehistòrica del castellet que es troba prop de la vertical del pou. El topònim 
es Forat des Moro subratlla aquesta relació.
 
Forn, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510
Situació: interior

Forn  de  calç  situat  a  s'Almunia,  en  el  coster  on  conflueixen  es  Torrent  de 
s'Almunia  i  es  Torrent  des  Comellars.  Està  davant  una  casa  nova  i  el  seu  estat  de 
conservació és força bo. El diàmetre exterior és d'uns 7 m i l'interior de 4'20 m. La 
profunditat visible és d'uns 3 m. La boca s'orienta al nord.
 
Forn, na
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca  de  forma  trapezoïdal  amb  pocs  arbres,  situada  a  la  Costa,  entre  na 
Guinavetera i na Cibolla. Hom diu que hi havia hagut talaiots. El nom deu fer referència 
a algun forn de calç que en causà la destrucció.

Forn d'en Colau Roger, es
Fonètica: «Ç«NÇÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Construcció per coure calç, situada a s'Alqueria Blanca, a Portopetro, vora es 
Caló des Homes Morts, entre es Tres Quartons de n'Albacor i sa Cova d'en Tenre. Està 
envaïda per la vegetació. El diàmetre exterior és de 5'30 m i el de l'olla de 2'70 m. Té 
1'40 m de profunditat.
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Forn de Calç, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 505
Situació: interior

Construcció salinera, destinada a la cocció de calç, situada a sa Vall,  dins es 
Verger.
 
Forn de Calç, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Nom d'una tanca de conreu, amb pocs arbres, situada a la Costa, entre na Joia i 
una  finca  dita  Son  Vidal.  No  hi  ha  cap  forn  de  calç,  ni  els  informants  en  serven 
recordança. És evident que n'hi devia haver hagut un, forn que cal vincular a antigues 
destruccions del poblat talaiòtic de Can Jordi.

1784, el forn de Cals. PcR. No es pot assegurar que es tracti d'aquesta finca. Els documents següents són 
més segurs, ja que les famílies que els posseeixen tenen altres terres per aquests indrets.
1847, 4 d'octubre, el forn de cals. PcJA.
1858, el forn de Cals. PcGV.
1864, el Forn de Cals. PcGV.

Forn de Calç, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a s’Alqueria Blanca, 
entre sa Pleta de sa Vall (de Son Sanç) i sa Tanca de s'Aljub (de sa Talaia des Càrritx). 
És probable que el forn que donà nom a la finca, ara inexistent, estigui relacionat amb 
les restes  talaiòtiques  d'aquest  últim lloc.  Com la de l’indret  homònim de la  Costa, 
aquesta construcció degué fer desaparèixer les restes arquitectòniques de la construcció 
prehistòrica.
 
Forn de Calç, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 507
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Situació: interior

Construcció destinada a la cocció de calç, situada en es Llombards, dins es Rafal 
des Porcs, vora les rotes del mateix nom.
 
Forn de Calç, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508
Situació: interior

Construcció de planta circular  per  fer calç,  situada en es Llombards,  dins  es 
Rafal des Porcs i dins el tancat de Cala Figuereta. Es troba en bon estat de conservació. 
És un dels darres forns de calç que han cremat en el terme de Santanyí. L'autor recorda 
haver-lo vist en funcionament, vers els anys seixanta o setanta.
 
Forn de Calç, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Construcció des Llombards, situada a sa Vallet, dins es Vergeret, vora es Torrent 
des Vergeret. 
 
Forn de Calç, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504
Situació: interior

Construcció desapareguda. Estava situada a ses Salines, dins sa Marina, vora es 
Torrent.  Bastida dins  un clot,  havia servit  per a la fabricació de calç destinada a la 
construcció de l'església de ses Salines, vers 1875.
 
Forn de Calç, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 503
Situació: interior

Lloc de producció de calç de ses Salines, situat a sa Vall, dins es Tamarells, vora 
el camí que va a les cases de la possessió. Actualment hi ha dos forns. Són els darrers 
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que han estat actius en el terme de ses Salines. Hi feien calç no fa gaires anys, vers 
1970, o potser encara més tard.
 
Forn de Calç, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior

Contrucció per a la fabricació de calç, situada en es Pujol, dins sa Pleta, al llit 
d'un curs hidrogràfic. Va ser danyada per les torrentades, que la rebliren en gran part. Té 
les parets d'un metre d'altura i la boca al nord-oest. A unes quatre passes en direcció sud 
/ sud-oest hi ha un cisternó sota una gran pedra. 
 
Forn de Calç, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Construcció  per  fer  calç  situada a  ses  Salines,  dins  sa  Pleta  Gran des  Rafal 
Genars.
 
Forn de Calç, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504
Situació: interior

Construcció per a la fabricació de calç, desapareguda, situada a ses Salines, dins 
sa Marina, sobre el turó al qual dona nom. Els informants la recorden ruïnosa.
 
Forn Nou, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: interior

Construcció llombardera destinada a l'elaboració de calç, situada en es Rafal des 
Porcs, dins sa Mesa. És un dels forns més més ben conservats de l'àrea d'estudi. Sembla 
que vers la dècada dels seixanta o setanta encara funcionava.
 
Forn Vell, es
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Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: interior

Construcció antiga destinada a la cocció de calç, situada en es Llombards, en es 
Rafal  des  Porcs,  dins  es  Torrent  de  sa  Mesa.  No  es  conserva  recordança  del  seu 
funcionament.

Fornàs, es
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb  pocs  arbres,  de  forma  irregular,  situada  a  s'Alqueria 
Blanca, vora les  cases de sa Punta,  entre sa Pleta i  sa Tanca de sa Vinya. Nom de 
motivació desconeguda. Podria tractar-se d'un antic emplaçament talaiòtic, o d'una cova 
amb la coberta voltada?

1749, es Fornàs. «Llibre de comptes de la Punta». PMP.
1818, al Fornàs. Era de Jeroni Rigo «de la punta». Apeo de Garay (Santanyí).
 
Forns, na
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Forn, nom d’una tanca de la Costa. Fou recollida 
d'una sola persona. Potser és deguda a una mala informació. 

Fort, es
Fonètica: «È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347
Longitud: 505.5
Situació: interior

Recinte  militar,  avui  abandonat,  actiu  encara  fa  unes  desenes,  situat  en  es 
Llombards, a sa Vallet, dins na Gosta. Hi queden instal·lacions ruïnoses, l'emplaçament 
de la bateria de canons i  un sistema de túnels  d'una certa  complexitat.  La torre del 
telèmetre ocupa l'emplaçament de la desapareguda Torre de na Gosta.

Fort d'en Cama, es
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Fonètica: «Ç�RD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassònim de la mar llombardera, no cartografiat,  situat davant sa Cova des 
Bastons, més o ménys entre es Fortet d'en Roig i es Fortet de Cala Socarrada, però més 
banda a fora. Hom diu que comença vora es Fortet de s'Almunia i acaba en treure els 
hotels de Campos (sa Colònia). Hi ha unes 30 braces de fondària. Es treu l'església de 
Santanyí pes Racó de sa Comuna, o també Montuïri (o sigui, es Puig de Randa) per sa 
Cova des Bastons. També es diu, minoritàriament, es Fortet d'en Cama. És possible que 
el descobridor o l'usufructuari antic fos algun membre dels Cama des Llombards. 
 
Fort d'en Roig, es
Fonètica: «Ç�RD«È�S
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Variant no cartografiada des Fortet d'en Roig, talassònim de la mar llombardera, 
situat a uns 2 km davant es Màrmols. 
 
Fort de Cala Socarrada, es
Fonètica: «Ç�RD«Ç««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Variant no cartografiada i minoritària des Fortet de Cala Socarrada, talassònim 
llombarder situat a uns 3 km al llevant des Cap de ses Salines. 
 
Fort de sa Dent, es
Fonètica: «Ç�RD««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Pesquera de la costa des Llombards, situada entre Cala Figuereta i es Màrmols i 
entre sa Dent  i  na Variana. Les penyes aquí  formen dos grans escalons.  El  de baix 
presenta grans fractures. Després el terreny davalla en rost molt irregular cap a la mar. 
Els forts del litoral són llocs caracteritzats pel fet que la mar no hi romp ni en dies de 
mal temps, contràriament als tendres. Precisament, entre aquest fort i na Variana hi ha 
un gran redol tendre. Cap al costat de sa Dent hi ha una cova marina.

892



 
Fort des Adolços, es
Fonètica: «Ç�RD««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
Longitud: 520
Situació: litoral

Pesquera de salpes de la costa curiablanquera, situada entre es Caló de sa Galera 
i es Caló de ses Egües, entre sa Cova des Adolços i sa Punta des Adolços, a uns 2 m 
sobre el nivell de la mar i a uns 5 m d'una escala que hi ha per a ús dels nedadors. Vegeu 
el que s’ha dit sobre el genèric fort sota l’entrada anterior .
 
Fort des Tendre, es
Fonètica: «Ç�RD«ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511.5
Situació: litoral

Lloc  de  la  costa  llombardera,  situat  entre  es  Caló  d'en  Ferrà  i  es  Caló  de 
n'Adrover i entre sa Cova de s'Era de sa Roca i es Tendre de na Fontanella. La penya és 
vertical, d'uns 45 m d'altura. A través del cingle que hi ha a la meitat, s'accedeix a la 
pesquera, pel costat d'una mena de balma. La denominació, amb elements aparentment 
contradictoris, s'explica pel veïnatge des Tendre de na Fontanella.

Forta, na
Fonètica: «È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada a Cala Figuera,  entre en Saboner i 
l'extrem de sa Punta de sa Palla. Nom descriptiu, ja que un fort, antònim d'un tendre,  és 
un lloc on amb mal temps es pot practicar la pesca en canya, ja que per maror que hi 
hagi les penyes creen allí un redòs de relativa quietud.
 
Fortet d'en Cama, es
Fonètica: «RÇ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins
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Variant  no  cartografiada  des  Fort  d'en  Cama,  talassònim  de  la  costa  des 
Llombards, situat a uns tres km de la ribera, davant sa Cova des Bastons, en un punt 
més o menys central.
 
Fortet d'en Roig, es
Fonètica: «RÇ««È�S
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassònim de la mar llombardera, situat a uns 2 km davant es Màrmols, entre es 
Fortet  de  s'Almunia  i  es  Fortet  de  Cala  Socarrada.  No se  sap  la  raó  del  llinatge  o 
malnom, que potser és el del descobridor. Hi ha entre 25 i 30 braces d'aigua. Comença 
en treure l'arena des Màrmols i acaba passat uns pins de sa Cova des Bastons. La senya 
de fora és l'església de Santanyí per una cova des Castellet des Caló des Moro. Molt 
minoritàriament, se'n diu es Fort d'en Roig. 
 
Fortet de Cala Socarrada, es
Fonètica: «RÇ««Ç««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassònim de la mar des Llombards, no cartografiat, situat entre es Fortet d'en 
Roig i el talassònim de na Gosta, a uns 3 km a llevant des Cap de ses Salines. Es treu 
Consolació  per  s'Almunia  (la  senya antiga  d'aquest  lloc  devia  ser  es  Fumeral  d'en 
Torres). El fort comença quan s'amaga l'arena des Màrmols i acaba en treure Campos 
(nom dels mariners per referir-se a sa Colònia). A partir d'aquí, proa a l'Imperial o més 
fora, ja és na Gosta. Hi ha de 29 a 30 braces d'aigua. Alguns informants en diuen es Fort 
de Cala Socarrada, però la majoria usa la forma diminutiva del genèric. 
 
Fortet de na Pelada, es
Fonètica: «RÇ««««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Variant  no  cartografiada  de  s’Alt  de  na  Pelada,  talassònim  saliner,  situat, 
aproximadament, a uns 300 m a xaloc de l’illa de na Pelada. 

Fortet de s'Almunia, es
Fonètica: «RÇ«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
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Situació: mar endins

Talassònim de la costa llombardera, no cartografiat, situat a uns 2 quilòmetres a 
llevant des Bauç. S'han d'enfilar ses Mamelles (puig de s'Horta) per sa Torre Nova. El 
fort comença quan es treu sa Torre Almunia per ses Pedreres d'en Curt (o pes Cabells 
des Bauç, segons una altra senya).  Acaba quan es treu Cas Garriguer (des Clot  des 
Revellar) pel costat de sa Dent. La profunditat és de 25 a 27 braces d'aigua.
 
Fortí, es
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral

Obra defensiva de la costa curiablanquera, situada a la part de migjorn de la boca 
de Cala Llonga, a uns 70 m de la mar, entre sa Punta des Fortí i s'Escavirot. És un edifici 
de planta quadrangular, de 26'20 m de costat, consistent en una murada amb talús que 
alberga sis  estances interiors  adossades  als  murs  del  nord i  de l'oest,  una cisterna i 
troneres per a diversos canons. L'entrada, que s'obre a un costat de la façana del nord, té 
un matacà sostengut per quatre permòdols. Distribuïdes per les façanes del nord i de 
l'oest es comptabilitzen devuit espitlleres. Tant el portal com els angles són de marès 
obrat, material també present a diversos indrets de les façanes en forma de reforços. A 
diverses parets de l'interior es troben inscripcions i dibuixos de vaixells realitzades pels 
soldats que hi prestaren servei.

Un document de 1769 parla d'una fortalesa d'aquest lloc completament derruïda. 
Hom diu que l'edifici actual és de 1793, però sembla que es tracta d'una remodelació de 
l'antic realitzada el 1770. 

Per  a  més  informació,  vegeu  L.  S.  de  Austria  (1992:  761-762);  J.  Lladó  y 
Ferragut (1961: 4); J. Muntaner Bujosa i JMP, art. Talaia del CTM, p. 2021-2022; C. 
Aguiló Adrover (1978: 128); J. González de Chaves Alemany (1986: 130-133); APF 
(1989b).

Vegeu el cançoner.

VMaRV (1961-1962: 39).

1770, 24 de setembre, el Fortí de Calallonga. J. Lladó y Ferragut (1961: 4).
1793, setembre. El marquès de Castelldosrius comunicà al batle de Santanyí l'acabament de la construcció 
del fortí de Cala Llonga. Cincclaus (1985: 6).
1805, Josep Llàsser és guada del fortí de Calallonga. RRV (2000:  185).
1878, es fortí. M. Pons (1980: 192).
 
Fortí, es
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior
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Casa de s'Alqueria Blanca, situada a un cap de cantó, vora l'església. És nom 
d'explicació desconeguda.
 
Fosc, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Corb Marí Fosc, pesquera de la costa de s'Alqueria 
Blanca, situada vora la boca des Caló de ses Egües, entre es Corb Marí i es Regatell.

Fossar, el
Fonètica: *«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom desaparegut de l'antic cementeri de Santanyí, situat dins el casc antic de la 
vila, vora l'església del Roser. També es documenta el nom del Fossar Vell. El fet que 
en el primer terç del segle XVIII ja rebés el  qualificatiu de vell  potser ens obliga a 
pensar que va ser engrandit, perquè sembla que els primers enterraments fora de la vila, 
en el lloc de l'actual necròpoli, són de principis del segle XIX (vegeu es Cementeri).

1589, 18 d'octubre. El bisbe Joan Vich i Manrique, en la seva visita a la parròquia, mana que la paret 
dreta tocant a la murada sia destruïda i sia crescut el fossar amb paret alta i sia feta una esquena d'ase per 
tota la paret nova, a fi que amb la paret vella siguin d'una mateixa altària. RRV (2000:  141).
1598, 24 d'abril. «Morí Raphel Clar en Ciutat; fonch enterrat en nostro fossar de Sanctañyí». Arxiu BVT, 
418.
1685, 16 de juliol, lo fossà. Arxiu BVT, 498. 

Fossar Vell, el
Fonètica: *«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom  desaparegut  de  l'antic  cementeri  de  Santanyí,  situat  vora  l'església  del 
Roser. El fet que trobem documentat el Fossar i es Fossar Vell ens obliga a considerar la 
possibilitat  que  hagués  sofert  una  ampliació,  ja  que  trobam  el  nom  amb  l'adjectiu 
cronològic abans de la construcció del nou cementeri de sa Quintana de sa Bassa Seca. 
No sembla possible pensar que el 1730 ja s'enterràs en aquell lloc de més enllà des 
Baladrar. En el segle XIII es documenta el cementeri.

1730, illeta del fossar vell. AHM, RP, 2934 / 38. Cortesia d'Antoni Vidal.
1877-1880, 15 d'abril, el Fossà Vey. LAAS.
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Francesca, na
Fonètica: *«R«È««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d'ubicació desconeguda. 

1818, ne Francesca. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Frare, es
Fonètica: «ÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 508.5
Situació: interior

Espeleònim llombarder, situat en es Rafal des Porcs, a l'interior de sa Cova des 
Drac. Nom metafòric d'una estalactita difícil de situar, ja que no va ser possible portar 
l'informant a l'interior de la cavitat.
 
Frare, na
Fonètica: «ÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Conjunt de dues tanques amb arbres, de forma aproximadament triangular, situat 
a Santanyí, entre es Camp Forà i sa Serra.
 
Frare, na
Fonètica: «ÈRR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 503
Situació: interior

Sementer sense arbres, de forma irregular, situat a ses Salines, a sa Vall, dins ses 
Roquetes, entre es Mitjà des Revells i sa Costa de sa Vinya. Deu ser format sobre el 
malnom d'algun usuari, tal vegada un roter.

Vegeu el cançoner.
 
Frare, na
Fonètica: «ÈRR«
Terme: ses Salines
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Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503
Situació: interior

Terreny de forma aproximadament  rectangular,  d'uns  600 m per  uns  535 m, 
aproximadament, situat a ses Salines, entre sa Pleta de Morell i Morellet. En els inicis 
del seu establiment devia estar format per una cinquantena de parcel·les regulars, avui 
molt  dividides  i  dedicades  en  sa  major  part  a  reguiu  sense  arbres.  Les  nombroses 
segregacions són la causa de l'existència de la variant pluralitzada de ses Frares. 

Era una llegítima sorgida de sa Vall  vers el  1896, quan era del marquès des 
Palmer, el  qual hagué d'adjudicar-la, de la mateixa manera que es Bartomins,  a una 
germana.  Després  de  tres  o  quatre  anys,  els  nous  propietaris  decidiren  vendre  els 
terrenys en parcel·les d'una o dues quarterades (J. Lladó y Ferragut, art. Ses Salines, del 
CTM, p. 
1332; íd. (1959: 46).
 
Frare, na
Fonètica: «ÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat vers Calonge, entre es 
Torrent d'en Barres i sa Figuereta. Està dividit en dues tanques.
 
Frares, ses
Fonètica: «ÈRR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Frare, terreny situat a ses Salines, entre sa Pleta de 
Morell i Morellet.
 
Freda, na
Fonètica: «ÈR«D«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa calongina, situada a sa Punta Grossa, entre sa Punta de sa 
Creu i es Tenasser Blanc. Els llocs de pesca amb canya que porten aquest nom són 
relativament freqüents. El topònim es repeteix a la mateixa costa de Santanyí i a Cabrera 
i sol descriure indrets que queden aviat dins l'ombra.
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Freda, na
Fonètica: «ÈR«D«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Pesquera del litoral santanyiner, situada a Cala Figuera, entre sa Covassa i sa 
Pesquera d'en Boguet, sobre una punteta. A uns deu metres cap a dins la cala hi ha un 
antic amagatall de contraban.
 
Freda, na
Fonètica: «ÈR«D«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Punta  de  na  Boda,  situada  a  la  costa  de  ses 
Salines, entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès i entre sa Rambada de sa Punta des 
Eriçons i sa Pedrereta. És nom posat dels contrabandistes, que hi esperaven la barcada 
de tabac i passaven fred. Topònim repetit diverses vegades a la costa de Santanyí i a 
Cabrera.
 
Freda, na
Fonètica: «ÈR«D«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada en es Caló des Sivinar, entre sa Cova 
de s'Almànguera i ses Pedres. 

Freu, es
Fonètica: «ÈRE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4345.5
Longitud: 504.5
Situació: mar endins

Variant  no  cartografiada  i  antonomàstica  des  Freu  de  Cabrera,  talassònim 
llombarder situat entre es Cap de ses Salines i na Foradada. 
 
Freu de Cabrera, es
Fonètica: «ÇRED««ÈBRR«
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4345.5
Longitud: 504.5
Situació: mar endins

Talassònim de la mar llombardera corresponent a l'estret que separa l'arxipèlag 
de Cabrera de l'illa de Mallorca. Té uns 9 km de longitud, des de l'illa de na Foradada en 
es Cap de ses Salines, en el cornaló sud del terme de Santanyí. La màxima profunditat si 
hom navega sobre aquesta recta no arriba als 50 m. Per antonomàsia, de vegades se'n 
diu es Freu.

Frontet, es
Fonètica: «RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Pesquera de la costa de s'Alqueria Blanca, situada vora es Caló des Llamp, entre 
es Merder i sa Punta des Frontet. Les penyes no deven tenir més de 5 m d'altes. Davant 
hi ha una mica de tenassa. Sembla que la pesquera és un tendre. Nom motivat per la 
verticalitat de les penyes.

CTM, p. 637; MGM, 43-10c; VMaRV (1961-1962: 35).
 
Fumeral d'en Torres, es
Fonètica: ««Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Element arquitectònic de la costa de Santanyí amb categoria de topònim, situat a 
s'Almunia, a una caseta que s'alça entre les penyes des Castellet de Ponent i sa Cova 
Foradada. És senya de mariners.
 
Fustera, na
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada en es Cap des Moro, 
entre sa Barraca d'en Palles i Lo de sa Rota des Fusters. Possiblement devia ser de la 
mateixa  família  de  sa  Rota  des  Fusters  i  d'aquí  sorgiria  el  nom de  na  Fustera.  Un 
informant situa aquí el nom des Temps d'en Ferrereta (vegeu l’entrada corresponent).
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G
Gaia, sa
Fonètica: «ÈÆ9«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca  llombardera  de  conreu  amb  arbres,  situada  a  So  n'Amer,  vora  Cala 
Llombards, entre sa Tanca d'en Llasses i sa Barraca d'en Trapasser.

Gaia, sa
Fonètica: «ÈÆ9«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Conradís de forma irregular d'uns 350 m de llargària per uns 50 m d'amplària 
màxima, situat a ses Salines, dins sa Pleta de Morellet, vora sa Carretera des Presos.
 
Gaia, sa
Fonètica: «ÈÆ9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, de forma aproximadament triangular, situada 
a Santanyí, dins es Campàs, entre es Campàs des Mestret i es Rebosillo.

Gaia des Garrovers, sa
Fonètica: «ÇÆ9«D«RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tancó de forma quasi triangular, amb arbres, situat a la Costa, entre sa Vinya 
Vella i Can Garrit.
 
Gaia des Marquès, sa
Fonètica: «ÇÆ9«D«R«RÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
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Longitud: 502.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, situat a ses Salines, vora la partió de sa Vall, entre 
es Bartomins i es Camp d'en Gítger (sa Vall). Té uns 550 m de llargària, per uns 220 m 
d'amplària mitjana. Està subdividit en nombroses parcel·les dedicades a l'horticultura. 
Hom diu que són uns establits que féu el marquès des Palmer.

Gaiana, na
Fonètica: «Æ«È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma gairebé quadrangular, situat a s'Alqueria 
Blanca, entre na Mariot i na Moreions. Hi ha una casa. El topònim és una feminització 
del cognom Gaià, ara inexistent a la zona, però el 25 de febrer de 1524 es troben un 
Andreu i un Antoni Gayà en la llista d'agermanats, segons M. Danús (1990:162).

1695, ne Gayana. ARM, D-1281.
 
Gaieta, sa
Fonètica: «Æ«È9««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca  de  forma triangular  amb arbres,  situada a  la  Costa,  entre  la  partió  de 
Felanitx i Can Puça.
 
Galantina, na
Fonètica: «Æ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 515
Situació: interior

Sementer amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, en es Pujol, 
dins na Moreia. Té uns 400 m de llargària màxima, per uns 150 m d'amplària, que a 
redols arriben als 175. Hi havia figueres galantines (< alacantines), les quals motivaren 
el nom.
 
Galantina, na
Fonètica: «Æ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
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Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, entre na 
Milà i na Replà. Originàriament era n'Alacantina, nom al·lusiu a una varietat de figa 
procedent  d'Alacant.  D'aquí,  n'Alagantina,  per  sonorització,  potser  provocada  per 
l'atracció de l'adjectiu elegant, i després, per metàtesi, i fals tall, na Galantina.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 638; MGM, 43-5c.

1793, ne Alagantina. PSC.
1869, ne Galentina. PcRb.
 
Galdent
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 512
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  del  topònim na Galdent,  situat  a  la  Costa,  dins  ses 
Dotze.  Deu ser  un  trasplant  del  topònim llucmajorer  homònim,  tal  vegada  duit  per 
alguna persona que treballàs en aquell indret, però això no passa de ser una hipòtesi.
 
Galdent, na
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 512
Situació: interior

Nom d'una tanca romboïdal amb pocs arbres, situada a la Costa, dins ses Dotze, 
coneguda  també  amb  els  noms  de  na  Guildent  i  Galdent.  Pot  ser  un  trasplant  del 
topònim Galdent (Llucmajor) a través d'un malnom antic.
 
Galerí, es
Fonètica: «RÆ««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Minúscula trinxa de terreny amb arbres, de forma trapezial, situada a Santanyí, 
possiblement dins na Boneta. El nom és format sobre el malnom santanyiner Galerí, 
amb casa al carrer de Cal Reiet. Em diuen que en el testament apareix sota el topònim 
s'Era des Moro. Segueix l'estructura article singular masculí + antropònim, d'acord amb 
models com es Puigderrós (Llucmajor), es Pantaleu (Andratx), etc.
 

904



Galerina, na
Fonètica: «Æ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i  residus de pleta,  de forma irregular,  situat  a 
Calonge, vora sa Cala Vermella, entre es Rebolls i ses Dues Quarterades. Està xapat en 
cinc tanques. El topònim és una feminització del malnom Galerí i és relacionable amb 
els topònims pròxims es Galerins i Lo d'en Galerí.
 
Galerins, es
Fonètica: «RÆ««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny  de  conreu  amb  arbres  i  restes  de  pleta,  situat  a  Calonge,  vora  na 
Galerina,  entre  es  Torrent  d'en  Bet  i  na  Llarga.  El  topònim  es  basa  en  una  forma 
femenina del malnom  Galerí. Aquesta família devia tenir totes les terres per aquesta 
zona, en la qual també es troben els topònims Lo d'en Galerí i es Torrent d'en Galerí.
 
1818, Galarins. Apeo de Garay (Santanyí).

Galiner, es
Fonètica: «RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tancó conradís amb arbres, de forma trapezoïdal, situat en es Llombards, dins es 
Figueralet.

Galiner d'en Cenrí, es
Fonètica: «RÆ«ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud.: 4353.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, dividit  en dues tanques, 
situat a Santanyí, en es Caló des Macs, entre sa Barraca d'en Moló i sa Barraca de na 
Santa.
 
Galiner d'en Marranxa, es
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Fonètica: «RÆ«ÇD««ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu, amb pocs arbres, de forma irregular, situat en es Camí de 
s'Alqueria Blanca, entre Son Garrot i es Molí des Saig. Sobre el punt més alt del turonet 
que fa s'hi troba ceràmica prehistòrica en superfície. Pot haver estat el lloc d'ubicació 
d'alguna naveta. El límit oriental és sa Canal des Pou del Rei. Tal vegada vora la paret 
de l'aqüeducte hi havia l'antiga Bassa d'en Querxell.

Gall, es
Fonètica: «RÈÆ´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520
Situació: litoral

Nom metafòric situat a la costa de Calonge, dins es Calons Grans, entre la platja 
i es Tenasser. Fou originat per la col·locació d'un penell de ferro, vers 1933, a unes 30 
passes de la ribera. Estava sobre una columna, potser d'obra. Reproduïa la silueta d'un 
gall que va desaparèixer amb un gran temporal, el 1947.
 
Ganxo, na
Fonètica: «ÈÆS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre sa Bassa des Coll i sa Rota de Baix. Els informants precisen que no és nom gaire 
antic i que abans es deia sa Bassa des Coll. El fet que ara es digui na Ganxo es deu a la 
dificultat de llaurar la finca, pel fet de ser rocosa i amb sòl escàs, cosa que fa que l'arada 
sovint s'enganxi. Donar credibilitat a l'explicació sense cap precaució és un poc arriscat, 
pel fet que, a la veïna població de Calonge, Ganxo és malnom actual i, per tant, podria 
ser un antropònim. Així i tot, l'etimologia popular podria ser encertada, més si tenim 
present que dues tanques cap a l'oest es troba el nom de na Relleta.
 
Garamet, na
Fonètica:«Æ«R«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 509
Situació: interior
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Tanca de conreu sense arbres, de forma trapezoïdal, situada a Santanyí, vora es 
Camp d'en Torrella, entre na Perellona i Son Cebrià. També en diuen na Garmet. És 
nom  format  sobre  un  antic  antropònim  d'etimologia  desconeguda.  Garemet està 
documentat com a malnom llucmajorer en el segle XVII, segons B. Font Obrador (1982: 
446). La possessió porrerenca des Baulenes era d'Antoni Mora, àlies Garamet, el 1693, 
segons G. Munar Oliver (1972: 102).

1695, ne Garamet. Era de Mateu Oliver. ARM, D-1281.

Garau, na
Fonètica: «Æ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Pesquera  de  la  costa  llombardera,  situada  a  s'Almunia,  entre  sa  Punta  des 
Castellet i es Banquet. L'accés és difícil, tot i que els aferalls són bons. A baix, fa una 
punteta d'uns 4 m, elevada uns 2 m sobre el nivell de la mar. Hi ha cocons a sobre. El 
cognom  Garau no forma part  del  patrimoni  onomàstic  actual  del  terme. Ha de ser, 
lògicament, un topònim de certa antigor.

Garballó, es
Fonètica: «RÆ«RB«È9
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 519.5
Situació: interior

Terreny  de  forma  irregular,  amb  conreus  arbrats  i  algunes  pletes,  situat  a 
Calonge, en gran part dins Can Marines, entre es Torrent i la partió de Felanitx. És un 
espai de 725 m de llargària, per 625 m d'amplària, sense comptar una parcel·la situada 
vora es Torrent de na Vetla, que sembla haver-ne adoptat el nom. Està dividit en unes 
25 tanques. Sembla que ningú no hi ha vist mai cap garballó (< bargalló < margalló), 
nom de la palmera autòctona de les Balears (Chamaerops humilis).

1818, al Garbayó. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Garbellet, es
Fonètica: «RÆ«RBÈ´«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada entre sa Punta des Bufador i es Caló de 
ses  Agulles.  Pren  el  nom  d'un  cocó  de  fons  pla,  tendent  a  la  forma  circular  o 
lleugerament ovalada d'1'40 m per 1'20 m i 0'20 m de profunditat. Està situat al caire de 
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la penya a 1'50 m d'altura sobre la mar, damunt un pla reduït que té per capçalera unes 
penyes d'1'80 m d'altura.

Garines, ses
Fonètica: «RÆ«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre Son Punta, es Camp Forà, Son Sanç, Son Ponç Vell, etc. Té uns 775 m de llargària 
per uns 450 m d'amplària màxima. Està dividit en unes 35 tanques, moltes de les quals 
són de forma rectangular. No he sentit ningú mai que digui ses Argerines, que és el que 
recull  l'obra  de  J.  Mascaró  Pasarius.  El  topònim perpetua  clarament  el  cognom del 
posseïdor del segle XVI. 

CTM, Ses Argerines, p. 47; MGM, íd., 40-12i.

1578, «Raphel Garí..., camp y garriga al peu del puig de nostre Sª de consolatió». Stims, f. 66v.
1695, la rota de las garinas. ARM, D-1281.
1818, Campo Garinas / las Garinas. Apeo de Garay (Santanyí). 

Garines des Carreró, ses
Fonètica: «RÆ«ÇR«RD«««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins ses Garines, vora ses Garines Petites. S'hi accedeix per un caminet que travessa sa 
Comuna de ses Coves de sa Grava.
 
Garines Grans, ses
Fonètica: «RÆ«ÇR«RÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, dins 
ses Garines, vora sa Rota des Donat.
 
Garines Petites, ses
Fonètica: «RÆ«ÇR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
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Longitud: 513
Situació: interior

Tanca  de  conreu  gairebé  sense  arbres,  situada  a  s'Alqueria  Blanca,  dins  ses 
Garines, entre sa Comuna de ses Coves de sa Grava i ses Garines Grans.

Garmet, na
Fonètica: «Æ«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 509
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Garamet, tanca situada a Santanyí, vora es Camp 
d'en Torrella, entre na Perellona i Son Cebrià. Topònim possiblement format sobre un 
antic malnom d'etimologia desconeguda,  Garamet, amb caiguda de la vocal pretònica 
(cf. caragol > cargol, carabassa > carbassa, etc.). 
 
Garrigar, el
Fonètica: *Æ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un indret de localització desconeguda, probablement situat 
dins la possessió s'Almunia, que era del mateix propietari, mossèn Umbert des Fonollar. 

1390-1391, lo Garrigar. G. Llompart Moragues (1984: 118).
 
Garrigó, es
Fonètica: «RÆ«ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior

Redol de vegetació espontània, situat a s’Alqueria Blanca, en es Pujol, dins es 
Tancat de sa Pleta, vora es Farratgers. També se'n diu es Pletó.
 
Garrot, na
Fonètica: «Æ«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 507
Situació: interior
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Nom d'una dotzena  de tanques,  la  majoria  de  conreu  amb arbres,  situades  a 
Santanyí, possiblement  dins  les  antigues pertinences  de Son  Salom,  en el  camí que 
condueix a Cas Perets, vora es Turó i es Xebel·linar. S'hi troben alguns corralets petits i 
pletes marginals.
 
Garrover d'en Crestall, es
Fonètica: «RÆ«ÇD«NR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510
Situació: interior

Nom d'un arbre singular i de la tanca que l'alberga, que és de forma trapezoïdal, 
situada a Santanyí, vora es Camp d'en Torrella, entre es Figueralet i es Quericals.
 
Garrover d'en Crestall, es
Fonètica: «RÆ«ÇD«NR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511.5
Situació: interior

Arbre  situat  a  Santanyí,  en  el  lloc  dit  es  Cós.  Era  punt  d'encontre  de 
contrabandistes. El malnom Crestall és encara actual a la vila.
 
Garrover d'en Ferrereta, es
Fonètica: «RÆ«ÇD«M««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada des Garrover de sa Talaiola, avui desaparegut, situat a 
Santanyí, dins es Camp d'en Bover, prop de ses Pereres. 
 
Garrover de n'Esterelles, es
Fonètica: «RÆ«ÇD«««ÈR´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  del  fitònim  es  Garrover  de  ses  Pereres,  situat  a 
Santanyí, en es Camp d'en Bover, dins la finca dita ses Pereres.
 
Garrover de sa Llebre, es
Fonètica: «RÆ«ÇD««Ç´BR«

910



Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Arbre curiablanquer, situat en es Pujol, dins es Tancat Nou, vora la corba de 
nivell dels 100 m.
 
Garrover de sa Talaiola, es
Fonètica: «RÆ«ÇD««««È9�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511
Situació: interior

Arbre singular, situat a Santanyí, dins es Camp d'en Bover, prop de ses Pereres, 
desaparegut circa 1965, o potser abans.

El fet que es determini amb el nom d'una possessió distant és perquè la finca 
pertanyia al mateix propietari, la família de Can Ferrereta. Per aquest motiu també és 
designat amb el nom des Garrover d'en Ferrereta.
 
Garrover de ses Abelles, es
Fonètica: «RÆ«ÇD««RÈB«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior

Arbre situat a s’Alqueria Blanca, en es Pujol, dins na Galantina, a frec des Marge 
de ses Abelles. La soca quasi arriba al metre de diàmetre i té l'empelt a l'altura d'un 
home.
 
Garrover de ses Bruixes, es
Fonètica: «RÆ«ÇD««RÈBRS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514
Situació: interior

Arbre singular  situat  a  s’Alqueria  Blanca,  en es  Pujol,  dins  sa  Tanca de ses 
Bruixes.
 
Garrover de ses Pereres, es
Fonètica: «RÆ«ÇD«««ÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 510.5
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Situació: interior

Arbre  singular  de  Santanyí,  situat  dins  es  Camp  d'en  Bover,  al  lloc  dit  ses 
Pereres.  Fou destruït  el  1983 en eixamplar  es Camí  de Felanitx.  També és conegut 
modernament amb el nom des Garrover de n'Esterelles.
 
Garrover de ses Visites, es
Fonètica: «RÆ«ÇD««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Arbre situat a s'Alqueria Blanca, vora ses Coves de sa Grava, prop de les cases 
de Son Ponç. Per a la motivació, vegeu es Cantó de ses Visites.
 
Garroverets, es
Fonètica: *«RÆ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom  extingit  d'un  terreny situat  a  s'Alqueria  Blanca,  a  sa  Barca  Trencada. 
Sembla que estava vora el lloc que ara es diu es Garrovers.

1903, es Garroverets o Barca Trencada. PcR.
 
Garroverets, es
Fonètica: «RÆ«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Antic terreny de conreu, situat a s’Alqueria Blanca, dins es Rotons d'en Goiet, 
entre s'Esvaït i ses Coves dels Reis.

Garrovers, es
Fonètica: «RÆ«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357
Longitud: 504
Situació: interior

Sector de forma trapezoïdal d'un sementer de n'Amera Petita (es Rafal Genars) 
que contenia uns 300 garrovers, dels quals ara en deuen faltar més de 50.
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Garrovers, es
Fonètica: «RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
vora sa Barca Trencada, entre na Rabina i Lo d'en Ceba.

1818, al Garrovés. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Garrovers d'en Bennàsser, es
Fonètica: «RÆ«ÇRD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508
Situació: interior

Són uns garrovers i una finca situats en es Llombards, vora es Camí de sa Punta, 
dins sa Vinya de ses Ànimes.
 
Garrovers d'en Manento, es
Fonètica: «RÆ«ÇRD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu amb arbres, dividit en tres tanques, situat en es 
Campàs, entre es Campàs d'en Barrió i es Torrent d'en Colomí. És el punt de naixença 
des Torrent d'en Colomí, tributari de la conca de Cala Santanyí.

Manento és  una  masculinització  de  Manenta,  femení  del  cognom  Manent,  a 
Santanyí usat com a malnom.
 
Garrovers d'en Sales, es
Fonètica: «RÆ«ÇRD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Arbres i terreny situats en es Llombards, dins una tanca de na Faró Nova, vora sa 
Carretera des Far.
 
Garrovers d'en Simon Marranxa, es
Fonètica: «RÆ«ÇRD«Ç«ÈS«
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca santanyinera de forma irregular, situada dins un comellar des Puig Gros 
orientat a migjorn, a una altura compresa entre els 160 m i els 175 m.
 
Garrovers de na Blaia, es
Fonètica: «RÆ«ÇRD««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en es Llombards, dins 
na Bragues.

Gat, na
Fonètica: «ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, format per sis tanques de conreu amb arbres i una 
pleta, situat a Santanyí, entre na Lluca i n'Estela Gran, prop des Torrent Fondo. Sent un 
indret  de  topografia  agresta  i  boscosa,  és  lògic  pensar  que  és  nom motivat  per  la 
presència de moixos salvatges, com el lloc homònim de s'Alqueria Blanca.

CTM, p. 641. MGM, 43-5d.

1818, ne Gat. Apeo de Garay (Santanyí). La identificació amb aquest terreny no és clara; pot referir-se a 
l'altre lloc homònim.
 
Gat, na
Fonètica: «ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 516.5
Situació: interior

Topònim dispers, situat a s'Alqueria Blanca a ambdós costers des Torrent de sa 
Cova des Gat. Designa per una banda un grup de nou tanques de conreu amb arbres, de 
forma  irregular,  entre  es  Bassol  i  es  Torrent  d'en  Galerí  i  per  l'altra  dos  tancons 
conradissos entre es Barranc i na Timonera. 

La referència al gat assilvestrat és aquí molt clara, pel fet que vora el grup més 
gros de terres es troba, en plena foresta, sa Cova des Gat.

914



La identificació dels documents amb el lloc en qüestió no és segura al cent per 
cent, ja que hi ha un topònim idèntic vora es Torrent Fondo, si bé cal tenir present que la 
família de Can Talaia tenia altres terres per aquesta zona.

1769, Na gat. PcT.
1773, na Gat. PcT.
1818, ne Gat. Apeo de Garay (Santanyí). 

Gatovar, es
Fonètica: «RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tancó de forma triangular amb pocs arbres, situat a la Costa, vora la fita núm. 5 
de la partió de Felanitx. Gatosa, pronunciat  gatova, és el nom de la planta espinosa 
Genista lucida.
 
Gatovar, es
Fonètica: «RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, situada a s'Alqueria Blanca, dins ses Teuleres, 
entre sa Teulera d'en Rigo i Can Marranxa. Per a la motivació, vegeu l’entrada anterior.

1818, al Gatovar. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Genars, na
Fonètica: «Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Conjunt de quatre tanques, de formes diverses, amb arbres, situades a la Costa, 
entre Lo d'en Rave i es Turó d'en Cordella.

El topònim, que té com a variant minoritària na Ginars, està basat en el cognom 
Llinars, per fricativització, com llinya > ginya, lleuger > juger. El canvi vocàlic deu ser 
motivat  per  ultracorrecció,  davant  la  freqüència  de casos  de /e/  neutra precedida de 
consonant fricativa en posició inicial, tals com gegant > gigant, jaqueta > giqueta, top. 
ant. Gerona > Girona, savina > sivina, senglar > singlar, sangonera > xingonera, etc.

1773, la Vela dita ne Genàs. PSS. El fet que el document parli d'una extensió de deu quarterades i mitja 
per a la finca ens obliga a ser prudents a l'hora de donar per bona la identificació amb aquest lloc, que és 
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més petit, però cal tenir en compte la possibilitat que altres terres veïnes abans haguessin format part de la 
mateixa unitat parcel·lària.
 
Genetes, les
Fonètica: *«ZÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un indret no localitzat. El tancament vocàlic de gineta, causat 
per la consonant palatal, està registrat a Mallorca pel DCVB, s. v. geneta.

1806. En anys posteriors a aquest es feren plantacions de vinya a les Ginetes. RRV (2000: 187).
 
Genovarda, na
Fonètica: *«Z«ÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'una tanca situada a Santanyí, dins es Camp d'en Bover, a lloc 
desconegut.  És  una  feminització  del  cognom  Genovard,  que  es  troba  documentat  a 
Santanyí el 1534 i el 1577. Vegeu RRV (1982).

1738, ne genovarde. PcB.

Geperuts, es
Fonètica: «Z««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a Calonge, vora la carretera de Cala d'Or, dins 
el lloc dit ses Jaquetes. Està ocupat per conradissos i ara hi ha també dues cases. És 
probable  que  el  nom  faci  referència  a  algus  posseïdors  antics,  marcats  per  la 
característica física recordada pel topònim. Cf. El Geperut, a l’Albufera de València (E. 
Aleixandre Aleixandre, 1995: 383).
 
Gerrer, na
Fonètica: «Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514
Situació: interior

916



Terreny de conreu amb arbres, format per dues tanques, situat a Santanyí, entre 
sa Barraca d'en Vives i es Pinar d'en Bonico. Gerrer és possiblement un antic malnom. 
Vegeu la Rota del Gerrer. 
 
Gil, na
Fonètica: «ÈZ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Nom d'un conjunt d'unes quaranta-cinc, o més, tanques de conreu amb arbres, 
globalment de forma irregular i individualment sovint de forma rectangular, situades a 
ses Salines, entre la partió de Campos i sa Carroja. Aquest terreny, accessible per tres 
camins, té una longitud màxima, en diagonal, de 1000 m. La màxima amplària és de 500 
m.  Se'l  coneix  també  pel  nom  de  ses  Gils,  pluralització  motivada  per  la  divisió 
minifundista.
 
Gils, ses
Fonètica: «ÈZ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del topònim na Gil, de ses Salines, situat entre la partió 
de Campos i sa Carroja.
 
Ginars, na
Fonètica: «ZÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant minoritàira,  no cartografiada, de na Genars,  tanca situada a la Costa, 
entre Lo d'en Rave i es Turó d'en Cordella.

.
Ginjoler, el
Fonètica: *«ZZÈ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'un terreny no localitzat de s’Alqueria Blanca.  Possiblement és 
una variant dels Ginjolers.
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1818, al Ginjoler. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Ginjolers, els
Fonètica: *ZZÈ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'un terreny situat a s'Alqueria Blanca, a un indret no localitzat. No 
es pot descartar del tot una lectura amb oclusiva,  gingolers, si tenim present que aital 
variant s’ha sentit alguna vegada a Campos. El DCVB només li dóna entrada com a 
grafia arcaica.

1763, 3 de maig, «los Gingolers, situada en dit lloc de la Alcaria Blanca... Confronta ab Camí qui va a la 
Casa nova y de altre ab Camí qui va en el Pou del Rey». PMP.
 
Gisterneta, sa
Fonètica: «Z«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Cisterneta, terreny situat a la Costa, entre es Camp 
des Deume i sa Vela.
 
Glorieta, sa
Fonètica: «RÈ««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352
Longitud: 503.5
Situació: interior

Intersecció de camí situada a ses Salines, dins sa Vall, en el creuer on s'uneixen 
la via que condueix a la casa i el camí que per un costat de na Móra es dirigeix cap a sa 
Vallet.  Forma una placeta resguardada per  unes  parets  a  l'estil  de les  glorietes dels 
jardins senyorials.

Gosta, na
Fonètica: «ÈÄ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347
Longitud: 506
Situació: interior

918



Tancat llombarder, situat a sa Vallet, entre es Caragol, es Matar Petit, sa Plana i 
la mar. Té uns 3000 m de llargària, per uns 1300 m d'amplària mitjana. Constitueix la 
part més meridional de Mallorca i és el tancat més extens de la zona estudiada. 

El topònim és una feminització del llinatge  Gost (<agost),  tal  com palesa un 
document del segle XVIII (vegeu sa Torre de na Gosta).

CTM, p. 653.
 
Gosta, na
Fonètica: «ÈÄ«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassònim de la  mar llombardera, no cartografiat,  situat  vers es  Cap de ses 
Salines, entre es Fortet de Cala Socarrada, sa Trinxa i es Magraneral. Pren el nom del 
tancat de na Gosta de sa Vallet. En acabar es Fortet de Cala Socarrada, treure Campos i 
assolir les 30-32 braces d'aigua, es posa proa a l'Imperial (nom d’una illa de Cabrera) o 
un poc més cap a fora i ja s'entra dins na Gosta. S'amolla el bou a 36 braces fins a treure 
es Cap de Llebeig de Cabrera per darrera l'illa de na Redona. Llavors el fort gira i cal 
posar proa en es Cap de Llebeig i hom pot feinejar fins a milla i mitja de na Redona. És 
pesquera de molls. 

Gosta Petita, na
Fonètica: «ÇÄ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347
Longitud: 505.5
Situació: interior

Sector del tancat de na Gosta, situat en es Llombards, dins sa Vallet, entre la 
carretera del far i es Caragol. Nom recent (i d'escassa vitalitat) per designar la part del 
tancat seccionada per la citada carretera, que és un espai molt irregular, d'uns 1300 m de 
llargària màxima, per uns 1200 m d'amplària màxima.
 
Gotleva, na
Fonètica: «ÄÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit  en catorze tanques, 
situat a Santanyí, entre ses Valentines i es Fang d'en Matgí. Molt esporàdicament també 
en diuen ses Gotleves, per mor de la parcel·lació.

1890, Gotleva. PcRb.
1891, Ne Gotleva. PcRb.
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Gotleves, ses
Fonètica: «RÄÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 513
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Gotleva, sorgida per causa de la parcel·lació de 
l'antiga finca, situada a Santanyí, entre ses Valentines i es Fang d'en Matgí.
 
Gran, na
Fonètica: «ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny conradís, format per dues tanques amb arbres i alguna resta de pleta, 
situat a s’Alqueria Blanca, entre na Batiada, sa Barraca i sa Rota des Sutro. És nom 
descriptiu, referent a les dimensions de la finca.
 
1818, ne Gran. Apeo de Garay (Santanyí).

Grapallosa, na
Fonètica: «ÄR««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  na  Gropellosa,  pesquera  de  la  costa  llombardera 
situada entre Cala Figuereta i es Màrmols i entre sa Pedrera i sa Dent. Possiblement de 
gropellós, per assimilació afavorida per l'atracció formal del mot grapa.

Prop hi ha un barracull esfondrat, de planta rectangular, de 3'10 m de llargària, 
per 3 m d'amplària, amb un portal de 0'90 m, excèntric i orientat al sud-est. En temps de 
la  Guerra  Civil,  el  reacondicionaren i  li  feren  una  cobertura.  Devia  ser  una  antiga 
barraqueta de vigilància costanera.
 
Grapallosa, na
Fonètica: «ÄR««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral

Variant  no cartografiada  i  minoritària  de na Gropellosa,  pesquera situada al 
litoral santanyiner, prop des Caló des Sivinar, entre es Saboner i es Bufador.
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Gravera Vella, sa
Fonètica: «ÄR«ÇR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 512.5
Situació: interior

Antic lloc d'extracció de grava, abandonat fa molt de temps, situat a la falda nord 
de Consolació, a uns 160 m sobre el nivell de la mar. Es coneix també amb el nom de sa 
Cova Vella.
 
Grona
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Denominació alternativa d'una alqueria del segle XIV, situada a Santanyí, entre 
es Camp d'en Torrella i es Camí des Pou. Possiblement les seves terres o part d'elles es 
diuen avui na Boneta i s'Hort d'en Bonet. Per a la documentació, vegeu la Cova. És nom 
de lectura dubtosa i d'etimologia desconeguda.
 
Gropellosa, na
Fonètica: «ÄR«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral

Pesquera situada a la  costa  santanyinera, prop des Caló des Sivinar,  entre es 
Saboner i es Bufador, a una punta d'uns 4 m d'altura, eriçada d'agulles fetes per l'erosió 
marina. A la part més acostada a la mar, són tan fines que es rompen amb la pressió de 
la sabata. També es diu na Grapallosa.
 
Gropellosa, na
Fonètica: «ÄR«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Pesquera d'oblades de la  costa  llombardera, situada entre Cala Figuereta i  es 
Màrmols i entre sa Pedrera i sa Dent. Nom motivat per la formació geològica de l'indret, 
un terreny rogenc amb pedres incrustades que sobresurten. L'extrem està eriçat d'agulles 
pètries. Existeix també la variant na Grapallosa.
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CTM, p. 665; MGM, 43-11b. VMaRV (1961-1962: 33).

Guàrdia, la
Fonètica: *«ÈÄRD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim  documentat,  possiblement  una  variant  antiga  de  sa  Guàrdia  Vella, 
situada  a  s'Alqueria  Blanca,  dins  sa  Punta,  entre  es  Sementer  de  sa  Mosquera, 
Portopetro i es Caló de ses Egües. Vegeu sa Guàrdia Vella.
 
Guàrdia, na
Fonètica: «ÈÄRD«, «ÈÄRD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 500
Situació: litoral

Illa de la costa salinera, situada entre sa Platja des Carbó i sa Platja des Dolç, a 
300 m de la costa, davant es Maltès. És de forma irregular, d'uns 225 m de llargària, per 
uns 175 m d'amplària i una altura màxima de devers 9 m. El sòl és arenós i alberga una 
vegetació de barrella, lliris de mar, fonoll marí, mata, alavern, ceba marina, esparreguera 
castellana, una mena de geranis, etc. A la part alta hi ha restes de nombrosos edificis 
punicoebusitans, en gran part excavats. La finca de sa Vall tenia el costum de portar-hi 
uns 18 xots a pasturar. El topònim sembla indicar que era un antic lloc de vigilància de 
la  costa.  Amb més  freqüència,  rep  el  nom pluralitzat  de  na  Guàrdies,  absent  de  la 
documentació. 

1390-1391, la illa de la Guàrdia. G. Llompart Moragues (1984: 116).
1784, I. Guàrdia. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1884, Illa de na Guarda (sic). L. Salvator (1884: 765).
1892, na Guàrdia. F. Talladas (1994: 56).

Guàrdia d'en Garrot, sa
Fonètica: «ÇÄRD«D«ï«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Punt de vigilància costaner, situat al litoral de s'Alqueria Blanca, entre es Caló 
des Borgit i es Caló d'en Garrot i entre sa Punta de sa Guàrdia i sa Troneta. Dóna nom a 
tota  la  peninsuleta  compresa  entre  els  dos  calons.  Les  restes  materials  varen 
desaparèixer amb la construcció d'un búnquer durant la Guerra Civil, exceptuant el forn, 
que encara subsisteix. Segons B. Vidal i Tomàs (article Mondragó del CTM, vol. II, p. 
883) el municipi de Felanitx mantenia dues guàrdies en el lloc de Mondragó.
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1753,  desembre.  Plet  entre els regidors  de Felanitx i  Santanyí, perquè els primers no volen pagar  la 
guàrdia de Mondragó, al·legant que no és del seu districte. RRV (2000: 170).
1805. Jaume Vidal és guarda de Cala Mondragó. RRV (2000: 185).
 
Guàrdia Vella, sa
Fonètica: «ÇÄRD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de forma irregular, quasi del tot urbanitzat, amb conradissos sense arbres 
i garrigues, situat a s'Alqueria Blanca, dins sa Punta, entre es Sementer de sa Mosquera, 
Portopetro i es Caló de ses Egües. El punt embrionari del topònim és un turó maressós, 
de 29 m sobre el nivell de la mar, en el qual, segons diuen, antigament hi havia una 
fortificació. Documentat sota el nom de la Guàrdia.

1806. Baltasar Adrover declara haver sembrat una quarterada de vinya a la Guàrdia. RRV (2000: 186). 
Deu tractar-se de sa Tanca de sa Vinya.

Guàrdies, na
Fonètica: «ÈÄRD«, «ÈÄRD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 500
Situació: litoral

Variant no cartografiada, tot i que és majoritària, de na Guàrdia, illa de la costa 
salinera, situada entre sa Platja des Carbó i sa Platja des Dolç, davant es Maltès.

MGM, Na Guardis, 42-3h; VMaRV (1961-1962: 39).

Guàrdies, ses
Fonètica: «RÈÄRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Sementer des Llombards, de forma irregular, situat en es Rafal des Porcs, entre 
es Camp Redó i la mar. Té uns 1000 m per uns 1000 m i es troba a uns 50 m sobre el 
nivell de la mar.

1525. Joan Albert fa donació al seu germà Antoni dels béns de l'heretat dels pares, del rafal dels Porcs i 
Almunia i es reserva un tros de terra i garriga, dita la guàrdia de l'avenc dels coloms. RRV (2000: 116).
 
Guaret Vell, es
Fonètica: «RÄR«È
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de la Costa de Son Vidal, nucli de població, situat a tres 
quilòmetres de Santanyí, a la zona de la Costa, entre les carreteres de s'Alqueria Blanca i 
de Felanitx.

CTM, Cas Goret Vell, p. 355; MGM, íd., 43-2a. 
 
Guaret Vell, es
Fonètica: «RÄR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Antiga  pertinença  de  Son  Berard  (ara  Son  Belard),  formada  per  un  conjunt 
irregular de deu tanques i casa, situat vora es Camp d'en Torrella, prop de ses Vencs. 
Actualment és més coneguda pel nom de Cas Guaret Vell. El document més antic referit 
a aquest lloc remet a una variant pluralitzada.

CTM, es Goret Vell, p. 644.

1765, «...dels Gorets Vells i dels Mitjans». PcGV. El document ho situa dins Son Berard.
1767, «el Goret Vell, de pertinencias de la Posessió de Don Berard». PcGV. Un dels confrontants citats en 
aquest paper són els hereus d'un Antoni Lladó, àlies Xossa. Deu referir-se a les finques avui dites es 
Lledons. El fet que siguin allunyades a mig quilòmetre fa pensar en una antiga major extensió d'alguna de 
les dues propietats, o potser d'ambdues.
 
Guatleret, es
Fonètica: «RÄ««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a ses Salines, 
vora  la  partió  de  Santanyí,  entre  sa  Pleta  d'en  Bonico  i  sa  Marina  Gran.  És  nom 
d'explicació desconeguda, la variant del qual, es Vetlaret,  no aclareix res. El DCVB 
dóna entrada a l'italianisme guatlereto, ‘peça de roba blanca, que les dones portaven a 
manera de collarí que els cobria el coll i els pits’ (Mall.), però no pot ser nom motivat 
per la forma de la finca. No es veu tampoc clara la relació que hi pugui haver amb 
guàtlera.
 
Guergori, na
Fonètica: «Æ«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
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Longitud: 510.5
Situació: interior

Conjunt de set o vuit parcel·les amb arbres, situat a Santanyí, entre Son Vidal i 
sa Pelovella. Segurament deu el nom a algun antic propietari. Un dels qui actualment 
tenen terra en aquest lloc, per herencia, es diu Gregori. El 1745, na Gregori ja apareix 
així en algun document del qual no tenc anotació de la procedència.

Coromines (DECat. s.v. almenara, p. 214-215) cita un lloc de Cotes (Ribera Alta 
de  Xúquer)  que  transcriu  com  a  l'almenára  (de)  Gargori.  Les  Regles  d'esquivar  
vocables (núm. 98), condemnen l'ús de «Gergori per dir Gregori» (A. M. Badia, 1999: 
115).

A la part oriental de l’illa de Malta, vora l’església que la cartografia turística  i 
anglòfila transcriu amb el  nom de  St.  Grigor Church es  troba un lloc  dit  Ta’  Sant  
Girgor, en el nom del qual resta patent la mateixa metàtesi.

1818, ne Gergori / ne Gregori. Apeo de Garay (Santanyí).
1850, 16 de març, Ne Gargoria. PcJA.
1852, ne Gregori. PcGV.
1852, 26 de març, ne Gregori. PcJA.
1914, Ne Guergori / Ne gergori. PcCo.
 
Guerxa, na
Fonètica: «ÈÆERS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny  de  conreu  amb  pocs  arbres,  en  forma  d'hexàgon  irregular,  situat  a 
Santanyí, entre es Puput i na Vella. Està integrat per cinc tanques i dos corralets.

CTM, p. 655; MGM, 43-1e.

1578, «Sabestià ballester, àls. guerxo, un raffal, cases, torra i terres». Stims, f. 83 v. No hi pot haver gaires 
dubtes d'identificació, pel fet de ser citat vora la possessió de R. Morlà (Son Morlà). Els de Can Guerxo 
encara hi tenen terres.
1818, Guerxa. Apeo de Garay (Santanyí). 
1852, 30 de desembre, ne gerxa. PcCn.
 
Guildent, na
Fonètica: «ÆÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 512
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  del  topònim na Galdent,  situat  a  la  Costa,  dins  ses 
Dotze. El tancament vocàlic sorgeix per mor del veïnatge de la consonant pronunciada 
amb avançament articulatori.
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Guinavetera, na
Fonètica: «Æ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Conjunt de dues tanques, i potser antigament tres, una de les quals és de forma 
irregular amb pocs arbres i l'altra rectangular amb arbrat. Estan situades a la Costa, entre 
na Forn i sa Tanqueta.

És nom d'explicació desconeguda, abocat a l’etimologia popular. Diu un dels 
informants  que  en  aquest  lloc  i  dins  el  lloc  veí  de  na  Forn  hi  havia  talaies  i  que 
antigament s'hi trobaren ganivetes d'or que, òbviament, ell no ha vistes mai. Un altre 
informant que pronuncià espontàniament na Vinatera digué després que no estava segur 
que el nom fos aquest. No es pot descartar un origen relacionat amb l’elaboració de vi.

Guinavetera Gran, na
Fonètica: «Æ««ÇR«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny situat a la Costa, entre sa Vinya Nova i na Forn. És una de les dues 
tanques de na Guinavetera, la que té forma irregular.
 
Guinavetera Petita, na
Fonètica: «Æ««ÇR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny situat a la Costa, entre sa Vinya Nova i Lo d’en Colomí. És la tanca més 
regular de na Guinavetera.

Guinaveteres, ses
Fonètica: «Æ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Guinavetera, terreny situat a la Costa, entre na 
Forn i sa Tanqueta.
 
Guinyona, na
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Fonètica: «ÆÈø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa i  finca situada  a  la  Costa,  a  Can Jordi,  coneguda també per  Lo de na 
Guinyona. El malnom té per base l'adjectiu antic guinyó 'embullós' (DCVB, s.v.).
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H
Herba Blanca, s'
Fonètica: ÇRB«ÈB«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat prop de sa Platja des Carbó, entre sa Pedra Dreta 
i es Cap de sa Paret des Carnatge. A uns 15 m de la mar, les penyes fan un escaló, al peu 
del qual hi ha grans roques. A sobre també n'hi ha algunes. Hi creix Limonium, a més de 
l'espècie que motiva el nom del lloc, la planta Teucrium capitatum ssp. majoricum. No 
hi és gaire abundosa.

Heretat, l'
Fonètica: *«R«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny d'ubicació desconeguda. 

1611, 21 de juny. Salvador Valens ha de pagar l'arrendament de la possessió dita la heredat, al Dr. Jacme 
Fullana, rector de Bunyola, curador de la heredat de Martí Fullana. Arxiu BVT, 519.

Heretat Nova, s'
Fonètica: «R«ÇÈ�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tanca de forma irregular, en la qual alternen conradissos i pletes, situada vers les 
terres de s’Alqueria Blanca, vora Son Paulo i na Vermança.

El  DCVB,  s.  v.,  dóna  aquesta  accepció  del  mot  heretat:  «Propietat  rústica 
(encara que no hagi estat adquirida per successió en la propietat d'un difunt)».

Hort, s'
Fonètica: È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506
Situació: interior
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Tanca de forma trapezoïdal,  situada a ses Salines,  davant les cases des Rafal 
Genars.
 
Hort, s'
Fonètica: È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant  antonomàstica,  no  cartografiada,  de  s'Hort  Vell,  situat  a  s'Alqueria 
Blanca, dins Pujol, vora es Sementer de sa Bassa.
 
Hort, s'
Fonètica: È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Camp saliner de reguiu, situat dins la possessió de Morellet, entre ses Figueres i 
na Frare.
 
Hort, s'
Fonètica: *È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom desaparegut d'un lloc avui situat dins el casc urbà de Santanyí, en es Carrer 
de sa Farinera Vella, a un indret no localitzat amb precisió. Donà nom a l'antic Carrer de 
s'Hort. Vegeu es Carrer de sa Farinera Vella.

1889, 9 de juny, s'Hort. LAAS.

Hort, s'
Fonètica: È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tancat de forma romboïdal, d'uns 85 m per 75 m, situat a Santanyí, a Son Danús 
Vell, entre ses Talaies d'en Mosson i es Pou Morisc. És una construcció molt antiga, de 
murs alts, parcialment construïts amb la tècnica d'espina de peix. Té un innegable aire 
àrab, subratllat per dos fassers vells (un dels quals caigué fa poc) i per la veïna presència 
des Pou Morisc que, tal vegada, el nodria d'aigua. Té un portal d'accés quadrangular 
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amb uns dibuixos no fàcilment interpretables. En direcció a ses Talaies d'en Mosson es 
troba  una  zona  amb  abundància  de  maons  que  podrien  ser  d'alguna  construcció 
musulmana.

P.S. A finals de maig de 2004, aquesta interessant i bella construcció ha estat 
quasi del tot arrasada fins els fonaments. En subsisteix, a més del fasser, un dels quatre 
murs (amitger amb la finca veïna) i el portal, molt malmès. 

Després d’haver redactat aquest P,S., cal dir que les restes de l’entrada han estat 
destruïdes el 2006.
 
Hort, s'
Fonètica: È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior

Lloc situat a s'Alqueria Blanca, dins es Pujol,  entre es Pujol d'en Generè i es 
Sementer de sa Bassa.
 
Hort d'en Bennàsser, s'
Fonètica: Ç�RD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 509
Situació: interior

Explotació agrària de reguiu, situada en es Camp d'en Torrella, dins el terreny dit 
na Capbaixa.

CTM, p. 657; MGM, 42-11b.
 
Hort d'en Bonet, s'
Fonètica: Ç�RD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510
Situació: interior

Conradís  de  forma trapezoïdal  amb cases,  circuït  de  paret  força  antiga.  S’hi 
conserva el pou d’una antiga sínia. Està situat a Santanyí, entre es Vinyet, es Camí des 
Pou i na Boneta, nom, aquest darrer, amb el qual segurament està relacionat. És possible 
que antigament formàs part de na Boneta. Sobre el possible nom antic, vegeu l'Alqueria 
de la Torre.

CTM, p. 657; MGM, H. Bonet, 43-1c.

1885, Sort d'en Bontet [sic]. PcP.
1887, S'hort d'en Bonet. Testament de Jaume Escales, APS.
1906, S'Hort d'en Bonet. PcGV.
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Hort d'en Bragues, s'
Fonètica: Ç�RD«ÈRÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Antic lloc de reguiu abandonat, situat a Santanyí, dins es Torrent d'en Bragues, 
davant ses Coves d'en Bragues. Lloc molt interessant per les restes materials d'antiga 
horticultura que s'hi troben: un profund pou de sínia amb un safareig al costat, amb dos 
arquets de pedra que albergaven sengles aixetes per on es treia l'aigua per regar. Una de 
ses coves d'en Bragues, la meridional, fou adaptada a vivenda troglodítica per poder fer 
les feines de l'hort. Hom diu que a l'escriptura de propietat, aquest indret estava registrat 
amb el nom de s'Hort de sa Mateta.

El personatge que deixà el nom en tal hort està un poc voltat de llegenda. Encara 
hom parla del seu sistema de càlcul, quan algú només compta els guanys d'un negoci 
com si tot fos net, sense tenir presents les despeses i les pèrdues.  Aleshores hom diu: 
«cent cols, cent peces, com es compte d'en Bragues». L'explicació és la següent: el tal 
Bragues sembrava cent cols al seu hort amb la intenció de vendre-les a deu cèntims cada 
una i guanyar així cent peces, però el compte no li sortia, perquè una no aferrava, l'altra 
era víctima d’un furt, a l'altra se la menjaven els cucs...

Diuen que un tal  Bragues,  que deu ser  el  personatge que ens ocupa, féu els 
versos de l'escut de sa Porta Murada. Hom diu també que aquest home fou enterrat fora 
del cementeri, sota un dels dos túmuls que hi ha a l'entrada des Cementeri Vell. Conten 
que, pel fet de tenir una amistançada, morí sense rebre els sagraments i per aital motiu 
no el volgueren soterrar en lloc sagrat. Pareixia que tot era llegenda fins que aquest text 
fou publicat:

«1880, 5 de febrer.  Sebastià Cerdà, rector de Santanyí, exposa al Bisbe que ahir va morir un 
home,  natural  de  la  vila,  casat  i  té  fills  i  filles  llegítims.  "Su  conducta  antireligiosa,  sus 
propagandas públicas y privadas, su adhesión y conformidad con las doctrinas de los protestantes 
y por consiguiente su falta de fe le mantenía alejado de toda práctica religiosa, burlándose de los 
sencillos que las practicaban». Fa 21 anys que és rector i no l'ha vist mai complir el precepte de 
confessar  i  combregar  una volta  a  l'any, i  per  tant  no ha permès que «se le  diese  sepultura 
eclesiástica, depositando su cadáver en una de las dos sepulturas expresamente construidas ante 
la puerta principal de este cementerio». La major part del poble hi ha estat d'acord i no hi ha 
hagut escàndol, gràcies a la prudent conducta de l'autoritat civil. Acaba el rector dient que espera 
que «algunos tibios que si no aplaudian oian sus propagandas impias y procuren aprovecharse de 
este santo tiempo de Cuaresma y Misiones que van a predicarse en esta parroquia». RRV (2000: 
211).

 
Hort d'en Buades, s'
Fonètica: Ç�RD«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada del nom de s'Hort de Son Rossinyol, situat a s'Alqueria 
Blanca, davant es Pou del Rei, dins terres de Son Rossinyol.
 
Hort d'en Carrió, s'
Fonètica: Ç�RD««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a Cas Perets, entre Lo d'en Beneta i la partió 
des Rafal Genars. Hi ha una casa.
 
Hort d'en Cavallot, s'
Fonètica: Ç�RD«««È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de reguiu, situat al sud-est del nucli urbà de Santanyí, al costat de sa 
Mostra i es Molí de sa Tanca.
 
Hort d'en Coa, s'
Fonètica: Ç�RD«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4359.5
Longitud: 504
Situació: interior

Variant no cartografiada de s'Hort d'en Cotna, situat a sa Vallet, dins d'Escolana, 
vora s'Estany de ses Gambes. No se sap qui era aquest tal Coa. Podria tractar-se d'una 
confusió de l'informant, que hagués canviat l'antropònim Cotna pel de Coa. 
 
Hort d'en Colovet, s'
Fonètica: Ç�RD«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de reguiu, de forma irregular, situat a Santanyí, prop de ses Fonts de 
n'Alis, vora es Pou de sa Font Redona. El malnom Colovet, assimilació de Colauet, és 
propi de Santanyí.
 
Hort d'en Confit, s'
Fonètica: Ç�RD«NÈ
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de reguiu, situat a Cala Santanyí, a s'Escaleta, entre s'Hort d'en Suau i es 
Torrent d'en Neo.
 
Hort d'en Cosme Carrió, s'
Fonètica: Ç�RD«NÈ�R««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior

Variant no cartografiada de s'Hort d'en Carrió, situat a ses Salines, a Cas Perets, 
entre Lo d'en Beneta i la partió des Rafal Genars.
 
Hort d'en Cotna, s'
Fonètica: Ç�RD«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4359.5
Longitud: 504
Situació: interior

Antic terreny de reguiu, de forma pentagonal irregular, tancat de paret, situat en 
es Llombards, a sa Vallet, dins n'Escolana, prop de s'Estany de ses Gambes. Deu el nom 
a un tal Jaume "Cotna", de Santanyí. Es diu també s'Hort d'en Figa, s'Hort d'en Poncet, 
s'Hort de n'Escolana i s'Hort d'en Coa. No se sap qui era el darrer personatge. Els tres 
primers hi varen estar amb el mateix ordre cronològic.
 
Hort d'en Cotxer, s'
Fonètica: Ç�RD«NÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny situat en es Llombards, dins es Figueralet, entre sa Pleta i s'Hort de sa 
Taverna.
 
Hort d'en Ferrando, s'
Fonètica: Ç�RD«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512
Situació: interior
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Antic terreny de reguiu, situat a Cala Santanyí, entre s'Estany de Cala Santanyí i 
es Pou de Cala Santanyí. Al fons del torrent, prop de la sínia, es troba una de les tres 
poblacions d'oms (Ulmus campestris) que hi ha a l'àrea d'estudi. L'hort està tancat per 
una  murada baixa,  d'aspecte  força  antic.  S’hi  veu  una  creu  incisa.  Encara  romanen 
alguns fruiters, vora les parets del torrent, tals com un morer vell.
 
Hort d'en Figa, s'
Fonètica: Ç�RD«MÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4359.5
Longitud: 504
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  s'Hort  d'en  Cotna,  situat  en  es  Llombards,  a  sa 
Vallet, dins n'Escolana, vora s'Estany de ses Gambes. Un tal Guillem Obrador, "Figa", 
de Campos, va ser el successor del santanyiner Jaume "Cotna" en el maneig d'aquest 
espai de reguiu.
 
Hort d'en Jaume Roter, s'
Fonètica: Ç�RD«ÇZ«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 500
Situació: interior

Terreny de reguiu, situat a ses Salines, dins na Ramona. Era d'un saliner així 
anomenat, que morí, segons l'informant, vers els anys quaranta.
 
Hort d'en Llaneres, s'
Fonètica: Ç�RD«´«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Denominació moderna de sa Tanca de s'Era, situada vora el nucli de Santanyí i 
vora es Carrer de Cal Reiet.
 
Hort d'en Maganet, s'
Fonètica: Ç�RD««Æ«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 517.5
Situació: interior
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Terreny de reguiu de forma aproximadament rectangular, situat a Calonge, dins 
sa Figuereta.
 
Hort d'en Marge, s'
Fonètica: Ç�RD«ÈRZ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Tanca en forma de pentàgon irregular, amb alguns arbres, situada a ses Salines, 
vora ses Tanques d'en Mino, de les quals possiblement formava part.

Hort d'en Mero, s'
Fonètica: Ç�RD«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 503
Situació: interior

Terreny de reguiu de forma irregular,  situat  a ses Salines,  a sa Vall,  dins na 
Fonda.
 
Hort d'en Nigorra, s'
Fonètica: Ç�RD«ÈÄ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada i moderna de sa Tanca d'en Colovet, situada a Santanyí, 
prop de sa Talaiola, entre s'Era d'en Neo i na Barca.

CTM, s'Hort des Metge Nigorra, p. 660; MGM, íd.,  43-4d.
 
Hort d'en Poncet, s'
Fonètica: Ç�RD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4359.5
Longitud: 504
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  s'Hort  d'en  Cotna,  situat  en  es  Llombards,  a  sa 
Vallet, dins n'Escolana, vora s'Estany de ses Gambes. Després d'en Cotna i d'en Figa, el 
va conrear un tal Ponç Salom, de ses Salines.
 
Hort d'en Reüll, s'
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Fonètica: Ç�RD««È´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny de reguiu i casa situats a Cas Perets, dins Lo d'en Clar.
 
Hort d'en Rita, s'
Fonètica: Ç�RD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Reguiu  des  Llombards,  situat  dins  es  Camp  de  s'Aljub,  en  les  antigues 
pertinences de Son Berard.
 
Hort d'en Sabater, s'
Fonètica: Ç�RD««B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Antic terreny de reguiu, de forma irregular, situat a Santanyí, vora la carretera de 
Cala Figuera, dins el lloc dit sa Talaia Vella.
 
Hort d'en Simonet, s'
Fonètica: Ç�RD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de s'Hort d'en Vives, situat a Santanyí, dins es Torrent 
de s'Amarador, vora la confluència des Torrent Fondo.
 
Hort d'en Suau, s'
Fonètica: Ç�RD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de reguiu, situat a Cala Santanyí, entre s'Hort d'en Ferrando i s'Hort d'en 
Confit.
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Hort d'en Talaia, s'
Fonètica: Ç�RD««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de reguiu, situat entre la platja de s'Amarador i es Torrent 
d'en Paulo. Hi ha dos pous de sínia i un pou circular aparedat, sent un dels pocs llocs del 
terme on creix l'espècie de bova Typha angustifolia. Hi queden restes d'arbres fruiters, 
canalitzacions de teules grosses i una casa de dues plantes. Dins l'arena, ara cobert pels 
sediments  dunars  hi  ha  l'anomenat  Pou  d'en  Talaia.  En  aquest  hort  hi  va  estar  un 
personatge molt popular, anomenat Guillem Metge.
 
Hort d'en Vives, s'
Fonètica: Ç�RD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de reguiu, situat dins el llit des Torrent de s'Amarador, en el 
punt on desemboca es Torrent Fondo. És un tarongerar que originàriament devia tenir 
més de 250 arbres. Les vores del torrent tenen una interessant vegetació d'alzinar i s'hi 
troba un sol exemplar de murtera. Hi ha un molí  d'extracció d'aigua dels anomenats 
molins de ramell. Aquest és el nom més antic que es coneix. Modernament se'n diu 
s'Hort d'en Simonet o, més rarament, s'Hort de Can Simonet.

Vegeu el cançoner.
 
Hort de Can Simonet, s'
Fonètica: Ç�RD«ÇÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de s'Hort d'en Vives, situat a Santanyí, dins es Torrent 
de s'Amarador, vora la confluència des Torrent Fondo.
 
Hort de la Pietat, s'
Fonètica: Ç�RD«««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 502.5
Situació: interior
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Terreny de reguiu abandonat, situat a ses Salines, a sa Vall, dins ses Roquetes, 
vora es Molí de la Pietat.
 
Hort de n'Escolana, s'
Fonètica: Ç�RD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4359.5
Longitud: 504
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  s'Hort  d'en  Cotna,  situat  en  es  Llombards,  a  sa 
Vallet, dins n'Escolana, vora s'Estany de ses Gambes.
 
Hort de na Gosta, s'
Fonètica: Ç�RD««ÈÄ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347
Longitud: 504.5
Situació: interior

Explotació agrària de reguiu, ara inactiva, situada en es Llombards, a sa Vallet, 
dins na Gosta.
 
Hort de na Xot, s'
Fonètica: Ç�RD««ÈS�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de reguiu situat  vers s’Alqueria Blanca, entre sa Bassa Inquarta i  na 
Batiada, dins el lloc dit sa Barraca. Els propietaris provenen de na Xot, un indret no 
gaire allunyat de l'hort.
 
Hort de sa Cegonya, s'
Fonètica: Ç�RD«««ÈÄø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 503.5
Situació: interior

Antic terreny de reguiu, situat a ses Salines, a sa Vall,  entre s'Hort Vell i  sa 
Cegonya. Minoritàriament, se'n diu també s'Hort de sa Cigonya.
 
Hort de sa Cigonya, s'
Fonètica: Ç�RD««ÈÄø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
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Latitud: 4351
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de s'Hort de sa Cigonya, situat a ses Salines, a sa Vall, 
entre s'Hort Vell i sa Cegonya.
 
Hort de sa Mateta, s'
Fonètica: Ç�RD«««È««*
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Nom  antic,  desaparegut,  obtengut  per  una  informació  oral,  de  s'Hort  d'en 
Bragues, situat a Santanyí, dins es Torrent d'en Bragues, davant ses Coves d'en Bragues.
 
Hort de sa Punta, s'
Fonètica: Ç�RD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, de forma irregular, situat a Portopetro, dins sa 
Platja, entre sa Pleta Gran i sa Costa de s'Hort.
 
Hort de sa Taverna, s'
Fonètica: Ç�RD«««ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 509
Situació: interior

Hort  situat  en  es  Llombards,  dins  es  Figueralet.  Hi  ha  la  torre  d'un  molí 
d'extracció d'aigua. Es diu així pel malnom de la família propietària.
 
Hort de ses Cases, s'
Fonètica: Ç�RD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Terreny de reguiu, de forma pentagonal irregular, situat en es Llombards, a sa 
Vallet, entre les cases i na Burgues. Hi ha un molí de ramell.
 
Hort de ses Fontetes, s'
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Fonètica: Ç�RD««È««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 503
Situació: interior

Tancadet de forma irregular, situat a ses Salines, dins sa Vall, entre ses Fontetes i 
na Carabassa.
 
Hort de ses Guàrdies, s'
Fonètica: Ç�RD««RÈÄRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Hort de forma irregular, situat en es Llombards, dins es Rafal des Porcs i dins ses 
Guàrdies. Es nodria de l'aigua subterrània de sa Cova des Drac, conduïda per una canal a 
cel obert.
 
Hort de Son Durí, s'
Fonètica: Ç�RD«Ç�ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de reguiu, de forma irregular, situat prop de Portopetro, dins Son Durí. 
Està fet a despeses de sa Tanca de s'Aljub i es Replà.
 
Hort de Son Morlà, s'
Fonètica: Ç�RD«Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511
Situació: interior

Antic  hort  abandonat  i  envaït  per  la  vegetació,  situat  a  Son  Morlà,  dins  es 
Torrent des Pou. Es regava amb l'aigua d'una captació on rodava una sínia que omplia 
un  safareig  de  planta  rectangular.  L'informant  afirmava  haver  conegut  un  tal  Joan 
"Soler" que,  a més de garriguer,  havia esta  hortolà d'aquesta  petita  terra antigament 
irrigada.
 
Hort de Son Rossinyol, s'
Fonètica: Ç�RD«Ç�Èø�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
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Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de reguiu, tancat de paret alta, situat a s'Alqueria Blanca, davant es Pou 
del Rei, dins terres de Son Rossinyol. És conegut també amb el nom de s'Hort d'en 
Buades.
 
Hort des Clos, s'
Fonètica: Ç�RD«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, amb una part de reguiu, situat 
a Calonge, vers Son Perdut, entre sa Figuereta, s'Antigor, ses Tanques d'en Bet, Lo d'en 
Tibús, etc. Està dividit en tres tanques, en una de les quals hi ha les cases. Pertany a una 
família dita des Clos.
 
Hort des Coix, s'
Fonètica: Ç�RD«ÈS
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 500
Situació: interior

Terreny de reguiu, situat a ses Salines, dins na Ramona. Era d'un home coix, 
germà de l'nformant Bernat Bonet Portell, "de Son Baró".
 
Hort des Cotó, s'
Fonètica: Ç�RD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 502
Situació: interior

Terreny de conreu, tancat de paret i amb casa, situat a sa Vall, dins es Carbó, 
vora sa Pleta Nova. Els informants recorden haver vist plantacions de cotó a sa Vall, 
però no precisament en aquest lloc. Se n'hi devia haver sembrat antigament. Recorden 
un home que es deia cotó de malnom, en Joan "Cotó".
 
Hort des Didot, s'
Fonètica: Ç�RD«RDÈD�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 503.5
Situació: interior
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Terreny de reguiu des Llombards, situat a sa Vallet, dins es Pla d'en Castell Nou. 
El didot de sa Vallet, present a diversos topònims moderns, era Mateu Móra de Porreres, 
un dels informants d'aquesta obra.
 
Hort des Molí de Ferro, s'
Fonètica: Ç�RD«RÇD«ÈE
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 503.5
Situació: interior

Hort situat a ses Salines, dins sa Vall, entre es Vergeret i na Fonda.
 
Hort Nou, s'
Fonètica: �RÈ�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant no cartografiada i possiblement minoritària de s'Hort Vell, situat a ses 
Salines, a sa Vall, entre ses Tanquetes i ses Figueres Joves. La divergència entre els 
respectius adjectius cronològics és deguda al fet que un informant coneix l'existència 
d'un hort encara més antic que aquest. Estava situat vora es Molí de s'Abeurador.
 
Hort Vell, s'
Fonètica: �RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 507.5
Situació: interior

Petit tancat de forma irregular, situat en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, 
isolat enmig des Camp des Pou. S'hi troba el pou que presta el nom al camp susdit amb 
l'exemplar de sínia més interessant de tot el terme, aixecada sobre una mota circular 
d'11,50 m de diàmetre exterior i un metre d'altura. Dues columnes de 3'20 m d'altura 
sostenen el mecanisme de fusta, en vies de desaparició total,  emplaçades dins un ull 
d'1,55  m  d'amplària.  Al  costat  de  la  sínia  es  troba  un  safareig  i  una  interessant 
barraqueta coberta, d'aspecte molt  antic i planta quadrangular de 2'20 m per 1'65 m. 
L'altura és d'1,60 m i l'única obertura és el portal d'accés, situat a l'esquerra de la façana. 
Té 0'70 m d'amplària i quasi la mateixa altura que l'edifici. A dins, a la dreta, hi ha un 
petit  armariet.  Devia ser  el  lloc  on el  sinier  es resguardava de les  inclemències  del 
temps.
 
Hort Vell, s'
Fonètica: �RÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
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Latitud: 4351
Longitud: 503.5
Situació: interior

Antic terreny de reguiu, situat a sa Vall, entre es Corral de ses Trugeres i ses 
Figueres Joves. Un informant li diu s'Hort Nou, perquè n'hi havia hagut un que encara 
era més antic, vora es Molí de s'Abeurador.
 
Hort Vell, s'
Fonètica: �RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tancat  de  forma  irregular,  situat  a  s’Alqueria  Blanca,  en  es  Pujol,  vora  es 
Sementer de sa Bassa. També es coneix sota la variant antonomàstica de s'Hort.

Hortet, s'
Fonètica: RÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504
Situació: interior

Tanqueta de forma rectangular, quasi sense arbres, situada a ses Salines, dins sa 
Carroja, segurament dins es Camp des Coll, a ses Salines.
 
Hortet, s'
Fonètica: RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511.5
Situació: interior

Conjunt  de dos  tancons petits  que formen un petit  rectangle situat  a Santanyí, a  sa 
Talaia, dins es Sementer.

Hortet d'en Palles, s'
Fonètica: RÇ««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Antic terreny de reguiu, de forma irregular, situat a Santanyí, vora s'Estany de 
s'Amarador, rere la platja.
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Hortet d'en Xurí, s'
Fonètica: RÇ««SÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 516
Situació: interior

Antic  terreny de  reguiu,  ara  abandonat,  situat  a  Santanyí,  vora  ses  Fonts  de 
n'Alis, entre Cas Marino i s'Era d'en Cenrí.
 
Hortet de Baix, s'
Fonètica: RÇ««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny molt petit, situat en es Llombards, en es Guaret Vell, dins sa Tanca de 
Baix.
 
Hortet de na Joia, s'
Fonètica: RÇ«««ÈZ�9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Petit terreny de reguiu, desaparegut, situat a la Costa de Son Vidal, dins na Joia.
 
Hortet de s’Aljub, s’

Fonètica: *RÇ«««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Petit terreny de reguiu, desaparegut, situat dins l’actual àrea urbana de Santanyí, 
a sa Costa d’en Verger. És el lloc en el qual a finals del primer quart del segle XX es 
construí el Teatre Principal.

1925, 1 de març, S’hortet de S’Aujup. PcG.

Hortet de sa Bugaderia, s'
Fonètica: RÇ«««BÆ«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356

944



Longitud: 512.5
Situació: interior

Tancó de forma pentagonal, situat  a Santanyí, a sa Talaiola,  entre les cases i 
l'Hospital.
 
Hortet des Safrà, s'
Fonètica: RÇ«««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 512.5
Situació: interior

Lloc de conreu, situat vora Consolació, dins sa Rota Vella. Deu ser el darrer lloc 
de la  zona d'estudi  on es  va  sembrar  safrà,  conreu  de  temps antic  que les  darreres 
generacions pràcticament no han vist mai. Un tal Vicenç Tolet, home mort ja fa bastants 
d'anys, que encara he conegut, contava a l'informant que sa mare n'hi sembrava. Un any 
que  plogué  molt,  fa  relativament  poc  temps,  en  nasqué  encara  una  flor  de  manera 
espontània.
 
Hospital, l
Fonètica: È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tancó de forma trapezoïdal, amb arbres, situat vora les cases des Tancat Nou, a 
Cas Perets. És el lloc on posaven els animals malalts en quarentena.
 
Hospital, l'
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 507
Situació: interior

Tanca de conreu sense arbres i  amb vegetació espontània marginal, de forma 
romboïdal, situada en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, entre ses Figueres de Moro 
i es Camp Roig. Sobre l’origen del topònim, vegeu l’entrada anterior.
 
Hospital, l'
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior
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Tancat de forma irregular, situat a Santanyí, a Son Morlà, entre les cases i Son 
Vives. També es diu es Clos de na Roja. Sobre l’origen del topònim, vegeu la primera 
de les entrades homònimes.
 
Hospital, l'
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal, sense arbres, situada dins sa Talaiola, entre les cases 
i  sa  Rota  Nova.  Sobre  l’origen  del  topònim,  vegeu  la  primera  de  les  entrades 
homònimes.
7
Hospital, l'
Fonètica: È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de forma ròmbica,  integrat  per dues tanques conradisses amb arbres, 
situat en es Llombards, entre sa Tanca de s'Aljub i ses Pedreres.

Com altres llocs del terme designats amb idèntic nom, era l'indret on aïllaven els 
animals malalts,  per tal  d'evitar el contagi. En aquest espai s'hi devien dur els de la 
possessió de So n'Amer.
 
Hostal des Marquès, s'
Fonètica: Ç«R«RÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  ses  Cases  des  Estanys,  edifici  del  terme  de  ses 
Salines, situat a sa Colònia, vora es Estanys de sa Sal, entre sa Salinera i sa Bassa des 
Cabots. Cap a mitjan segle XX, fou convertit en hostal pel seu propietari, el marquès del 
Palmer.
 
Hostalet, s'
Fonètica: «È«t
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior
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Casa situada a s'Alqueria Blanca, dins Son Rossinyol, vora sa Rota Nova, quasi 
dalt de tot d'un turó que assoleix els 125 m sobre la mar. Nom repetit en es Llombards, 
també relacionat amb una gran possessió. No sé explicar què eren aquests hostals rurals 
sufixats amb un diminutiu. El fet que aquí sigui amb metàtesi generalitzada, s'Hestolet, 
ens  ajuda,  pens,  a cercar  l'etimologia de s'Estorell  (Lloseta i  Ariany) i  veure-hi  una 
forma  dissimilada  d'hostalell,  dissimilació  provocada  aquí  per  la  palatal  final.  Del 
topònim s'Hestolet, va néixer el malnom Tolet, per desaglutinació de la síl·laba inicial, 
interpretada com a article. Altres obres porten el topònim Can Tolet, que no he recollit 
com a nom d'aquest indret, però sí com a nom d'una altra casa.

CTM, Can Tolet, p. 303; MGM, íd., 41-1h.
 
Hostalet, s'
Fonètica: «È«t, «È«t
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507.5
Situació: interior

Casa i conjunt de quatre tanquetes, situades en es Llombards, segurament dins 
Son Belard, entre es Rafal des Porcs i na Calenta. És nom d'explicació desconeguda, que 
es repeteix únicament amb metàtesi dins les antigues pertinences de Son Rossinyol. Sent 
hostal un mot que prové del llatí HOSPITALE + el sufix -et, hom podria pensar que hagués 
estat el lloc on portaven els animals malalts de la finca (com succeeix amb el topònim 
l'Hospital), però contra aquesta hipòtesi hi ha la presència de l'article salat. La variant 
s'Hestolet apareix en una cançó i en el topònim vist anteriorment.
 
Hotel Mosca, s'
Fonètica: È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Barraca antiga de la costa curiablanquera, situada a Portopetro, entre Can Gerrer 
i sa Punta des Caló des Moix. Té dos cossos i un escar que ara es troba sepultat pel 
formigó del port esportiu. Les façanes foren pintades de color ocre. El topònim fou creat 
humorísticament vers 1950, o potser abans, per causa de les mosques que hi havia.
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Illeta del Fossar Vell, la
Fonètica: *«Ç´««D«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'una  agrupació  de  cases  de  Santanyí,  tal  vegada  la  que 
confronta amb l'església.

1730, illeta del fossar vell. AHM, RP, 2934 / 38. Cortesia d'Antoni Vidal.

Illot, s'
Fonètica: È´�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Variant  no cartografiada i  antonomàstica  de s'Illot  de ses  Roquetes,  situat  al 
litoral saliner, entre es Carregador des Carnatge i sa Platja des Carbó.

Illot, s'
Fonètica: È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349
Longitud: 503.5
Situació: interior

Llengua de terra isolada, situada en es Llombards, a sa Vallet, dins s'Estany de 
ses Gambes. Si el nivell de l'aigua baixa, aviat queda unida al litoral de la llacuna.
 
Illot, s'
Fonètica: È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada del nom de s'Illot de sa Torre, plataforma rocosa de la 
costa curiablanquera, situada vora la boca de Portopetro, entre es Penyalar i sa Pesquera 
de s'Illot.
 
Illot d'en Curt, s'
Fonètica: Ç´�«NÈR
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 503
Situació: litoral

Terra insular de la costa llombardera, la més gran del terme de Santanyí, situada 
prop des Caragol, entre la platja i ses Mascarelles. De forma més o menys triangular, té 
uns 120 m de llargària, per uns 80 m d'amplària màxima. És un indret molt malmenat 
per l'extracció de marès, ja que la part més alta fou buidada per una pedrera que té 2'5 m 
de potència. Sols un petit redol del cim, situat a uns 4'40 m d'altura no va ser tocat pels 
trencadors. Tota la superfície és plena de la pedruscada que es va extreure i que alberga 
una vegetació de barrella,  esparregueres  castellanes,  Limonium,  Inula,  gram i  fonoll 
marí. La joia faunística és constituïda per la presència d'una varietat negra de sargantana 
(sarcantana, en el parlar local), la Podarcis lilfordi, ssp. jordansi.

També es  coneix  sota  la  variant  de  s'Illot  de  Can Curt,  nom motivat  per  la 
presència de la caseta de Can Curt, situada no gaire lluny, sobre la costa adjacent.

1884, S'Illot d'en Curt. L. Salvator (1884: 765).

Illot de Can Curt, s'
Fonètica: Ç´�«NÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 503
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Illot d'en Curt, situat a la costa llombardera, entre 
sa Platja des Caragol i ses Mascarelles. Pren el nom d'una casa dita Can Curt, que es 
troba sobre la costa veïna, a uns 250 m de distància. 

CTM, p. 240 i 685; MGM, 44-5c.

Illot de na Llarga, s'
Fonètica: Ç´�««È´RÆ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Escull de la costa salinera, situat prop de sa Platja des Marquès, a uns 120 m al 
nord de l'illa de na Llarga. Té uns 60 m de llargària per uns 15 m d'amplària. És rocós, 
sense gens de vegetació. 

MGM, Illot Gros, 43-1f. No he sentit mai aquesta denominació.
 
Illot de na Moltona, s'
Fonètica: Ç´�««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
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Latitud: 4350.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada i antonomàsitca de s'Illot Gros de na Moltona, situat a la 
costa salinera, a llebeig de na Moltona. 
 
Illot de s'Albardà, s'
Fonètica: Ç´�««B«RÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Escull de la costa salinera, situat entre sa Platja des Carbó i sa Platja des Dolç, a 
uns 85 m de la costa, davant sa Pedra Xapada. Té uns 30 m de llargària, per uns 15 m 
d'amplària i no gaire més d'un metre d'altura. El modelatge de l'erosió l'ha deixat ple de 
puntes i cocons. Actualment és més conegut amb els noms de s'Illot Petit i s'Illot Petit 
des Racó d'en Xesc. La denominació de s'Illot de s'Albardà és en regressió per causa de 
la desaparició del referent. Deia un informant, l'any 1995, que un temporal que hi havia 
hagut feia vint  o més anys havia destruït  o  abocat  dins  la  mar una pedra foradada, 
talment un albardà. El DCVB, s. v., defineix aquest objecte com una «espècie de sella 
sense arçons visibles, embotida de palla o llana, i coberta de pell».

El MGM, 42-3 h, grafia Illot de s'Albarda (sic), com a nom de l'illa veïna, dita s'Illot Gros.
 
Illot de s'Estopa, s'
Fonètica: Ç´�««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500
Situació: litoral

Illa de la costa salinera, situada entre sa Platja des Carbó i sa Platja des Dolç, 
davant es Escars des Dolç, a uns 50 m de la costa i a uns 15 m de s'Illotó des Dolç. Hi 
ha una pesquera de salpes i oblades. Té uns 75 m de llargària, per uns 40 m d'amplària. 
Està xapada per un canal natural d'unes 5 passes d'amplària, que té poca aigua. La part 
major és plana, d'uns 2 m d'altura, amb vegetació de Limonium, barrella i gram. A l'altra 
part,  que  té  uns  3  m d'altura  hi  ha,  a  més  de  les  mateixes  espècies,  esparregueres 
castellanes. Hi creix també una umbel·lífera. És nom d'explicació desconeguda. La seva 
situació sobre el MGM és errònia.

MGM, 42-3h. 
 
Illot de sa Torre, s'
Fonètica: Ç´�««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518.5
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Situació: litoral

Plataforma del litoral de s'Alqueria Blanca, situada vora la boca de Portopetro, 
no gaire lluny de sa Torre d'en Bossa, entre es Penyalar i sa Pesquera de s'Illot. No és 
cap illot  en el sentit  físic del mot,  malgrat el nom, sinó una àrea plana de la costa, 
situada al peu del penya-segat, a uns 6 m sobre el nivell marí. El front rocós que li fa de 
capçalera també té una altura d'uns 6 m. L'accés, que es fa per la banda de ponent, no és 
fàcil i d'aquí la sensació d'aïlllament que hi té el pescador de canya. La planura té 30 
passes d'amplària per 12 passes de llargària. Hi ha diversos cocons i una cova baixeta a 
la part de llevant. S'usa amb més freqüència la variant antonomàstica de s'Illot.
 
Illot de ses Roquetes, s'
Fonètica: Ç´�««È««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Escull de la costa salinera, situat entre es Carregador des Carnatge i sa Platja des 
Carbó, a uns 60 m de la costa, davant un niu de metralladora. Té uns 45 m de llargària, 
per uns 20 m d'amplària i una altura màxima de 0'70 m damunt la mar. Les úniques 
plantes que hi creixen són uns pocs  Limoniums, no més de quatre. A sobre hi ha tres 
pedres grosses. També es diu s'Illot i s'Escull des Carbó. Rep el nom de ses Roquetes 
per la proximitat d'aquest tancat, tot i que es troba davant es Carbó. És utilitzat com a 
senya per trobar s'Alt de Cala en Tugores.

MGM, 44-4a.

1784, Las roquetas.  Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.  Nom grafiat vora dues illes, entre na 
Moltona i na Pelada.
1892, las roquetas. F. Talladas (1994: 56).
 
Illot de Solimina, s'
Fonètica: Ç´�«�È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516
Situació: litoral

Ínsula de la costa de Santanyí, situada entre sa Cova de Solimina i es Cap des 
Moro. És una roca plana i baixa, en forma de camallot, ampla de la part de fora i estreta 
a la part de terra. Deu tenir uns 30 m de llargària. L'altura no arriba als 2 m.
 
Illot del Carbó, l'
Fonètica: *Ç´�««RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral
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Nom desaparegut d'una illa salinera, mala d'identificar, que la cartografia situa 
entre na Guàrdia i na Moltona, vers la zona on es troba s'Illot Gros.

1784, Illot del Carbó. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1892, el islote del Carbón. F. Talladas (1994: 56).

Illot des Corb Marí, s'
Fonètica: Ç´�«Ç�R«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 500
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Illot des Corbs Marins, situat a la costa salinera, 
prop de sa Platja des Dolç, a 90 m de sa Bassa des Dolç.
 
Illot des Corbs Marins, s'
Fonètica: Ç´�«Ç�R«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 500
Situació: litoral

Faralló de la costa salinera, situat vora sa Platja des Dolç, a 90 m de sa Bassa des 
Dolç. Té uns 10 m de diàmetre i una altura de 2'50 m. A la part de ponent està esberlat 
pels temporals. Hi creixen alguns exemplars de Limonium. Antigament s'hi veien molts 
de corbs marins. També es diu s'Illotó des Corbs Marins, s'Illot des Corb Marí i s'Illot 
des Teuladers.  És possible que la grafia  Illót de los perdas [Illot de los Pardals?], del 
mapa Despuig (1784) es refereixi a aquest accident geogràfic.

CTM, Es Corbs Marins, p. 434; MGM, I. Corbs Marins, 42-3g.
 
Illot des Frares, s'
Fonètica: Ç´�«ÈRR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Illeta de la costa salinera, situada vora es Port, entre aquest lloc i l'indret dit Baix 
de sa Torre. Ara està unida a la costa (vegeu es Ponts), però abans n'estava separada per 
unes 35 passes, o potser 40. Té uns 3 m d'altura, tota de marès. A la part de llebeig té 
una antiga pedrera important, d'uns 2 m de potència. La meitat del nord està totalment 
encimentada i s'hi construí una llotja, prop del lloc on hi havia un antic escar (vegeu 
s'Escar de s'Illot). A la part del port hi havia un tenassar. Hi pescaven d'encesa i a la 
costa de migjorn hi havia pesqueres doblades i salpes. Devia ser vers els anys setanta 
que un intent de contrucció va afectar la part del sud, fins aleshores intacta, i va causar 
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la  destrucció  d'antics  sepulcres  de  lloses  verticals  i  tombes  antropomorfes.  Va 
desaparèixer  la  colònia  de  sargantanes  (Podarcis  lilfordi,  ssp.  jordansi)  que  encara 
l'habitava. Hi ha vegetació de barrella, Limonium i una mena de geranis.

És nom d’explicació desconeguda, però podria estar relacionat amb la pesca. En 
la parla dels mariners «fer un frare» significa ‘no pescar absolutament res’. Tal vegada 
el nom de l’illot pot venir d’unes males condicions de l’indret per a l’activitat pesquera. 

1784, I. de los Frares. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1892, la [isla] llamada dels Frares. F. Talladas (1994: 56).
 
Illot des Sivinar, s'
Fonètica: Ç´�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Escull de la costa de Santanyí, situat al litoral de Santanyí, entre sa Cova des 
Picòs i es Caló des Sivinar. Té forma de bolet i està separat de la costa per un freu d'uns 
8 m. Té uns 5 m de llargària i no s'alça més de 2 m sobre el nivell de l'aigua. És de 
superfície gropelluda. També es diu simplement s'Illotet.
 
Illot des Teuladers, s'
Fonètica: Ç´�«««ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 500
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Illot des Corbs Marins, situat a la costa salinera, 
prop de sa Platja des Dolç, a 90 m de sa Bassa des Dolç. És possible que la grafia Illót  
de los perdas [Illot  de los Pardals?],  del mapa Despuig (1784) es refereixi  a aquest 
accident geogràfic. F. Talladas (1994: 56), el 1892 hi al·udeix en parlar de «el islote 
piramidal, dicho dels perdals». El mot  pardal, sentit com a obscé, va ser suplantat a 
aquesta part de Mallorca per teulader per designar el Paser domesticus.

Illot Gros, s'
Fonètica: ´�ÈR�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Escull de la costa salinera, situat entre sa Punta des Guix i na Guàrdies, a una 
distància aproximada de 70 m de la costa. És de marès, d'uns 40 m de llargària, per uns 
15 m d'amplària i una altura màxima d'uns 2 m i té vegetació de Limonium, barrella i 
gram. A la part de llevant té pedrotes arrabassades. També és conegut amb el nom de 
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s'Illot Gros des Dolç. El mapa Despuig (1784) porta vers aquesta zona la grafia Illót del  
Carbó.

Illot Gros de na Moltona, s'
Fonètica: ´�ÇR�RD««È«, ´�ÇR�RD««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Illa de la costa salinera, situada a llebeig de na Moltona, a una distància d'uns 35 
m. Té uns 60 m de llargària, per uns 40 m d'amplària i una altura màxima que no arriba 
bé als 3 m, en els penyalars de migjorn. Té una miqueta de vegetació de Limonium i 
barrella. No hi ha sargantanes. La superfície és molt accidentada, per causa de l'erosió. 
També es diu s'Illot de na Moltona.
 
Illot Gros des Dolç, s'
Fonètica: ´�ÇR�RD«RÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Illot Gros, situat a la costa salinera, entre sa Punta 
des Guix i l'illa de na Guàrdies. Es diu així pel fet de ser situat prop des Dolç.

Illot Petit, s'
Fonètica: Ç´�«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada, tot i que és majoritària, de s'Illot de s'Albardà, situat al 
litoral saliner, entre sa Platja des Carbó i sa Platja des Dolç, davant sa Pedra Xapada. 
S'oposa al de s'Illot Gros, un escull veí.

Illot Petit de na Moltona, s'
Fonètica: Ç´�«Ç««È«, Ç´�«Ç««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 501
Situació: litoral

Escull del litoral de ses Salines, situat a uns 135 m a l'est de l'illa de na Moltona i 
a uns 450 m al nord-oest de s'Illot de ses Roquetes. Té uns 15 m de diàmetre i una altura 
que no deu passar del metre sobre el nivell de la mar. Sent baix i petit, és normal que no 
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tengui gens de vegetació. La superfície és eriçada de punxes pètries, conseqüència de 
l'erosió  marina.  És  candidat  a  la  desaparició,  pel  fet  que  està  esberlat  en  uns  set 
fragments. Les fractures afecten igualment el sòcol submarí. També en diuen s'Illotó des 
Mig.
 
Illot Petit des Racó d'en Xesc, s'
Fonètica: Ç´�«Ç««ÇD«ÈS«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Illot de s'Albardà, situat a la costa salinera, entre sa 
Platja des Carbó i sa Platja des Dolç, davant sa Pedra Xapada. Es diu així pel lloc on 
està situat.

Illotet, s'
Fonètica: ´È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Illot des Sivinar, situat a la costa de Santanyí, entre 
sa Cova des Picòs i es Caló des Sivinar.
 
Illotó des Corbs Marins, s'
Fonètica: ´ÇD«Ç�R«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 500
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Illot des Corbs Marins, situat a la costa salinera, 
prop des Dolç, a 90 m de sa Bassa des Dolç.
 
Illotó des Dolç, s'
Fonètica: ´�ÇD«RÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500
Situació: litoral

Petita illa del litoral saliner, situada entre sa Platja des Carbó i sa Platja des Dolç, 
i entre es Escars des Dolç i sa Bassa des Dolç. Té uns 35 m de llargària, per uns 10 m 
d'amplària.  L'altura és  de poc més de 2 m.  A la  part  de mestral  té  un  escull  baix, 
innominat, quasi unit a la costa per una llengua d'arena. És de marès, molt erosionat pels 
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temporals  i  la  mar  el  travessa  per  moltes  fissures.  Hi  creix  Limonium,  gram  i 
esparragueres castellanes. Sobre l'escull hi ha alguna mota de fonoll marí. Pren el nom 
del lloc dit es Dolç i també en diuen es Faralló.
 
Illotó des Mig, s'
Fonètica: ´�ÇD«RÈS
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 501
Situació: litoral

Variant no cartografiada i minoritària de s'Illot Petit de na Moltona, situat a la 
costa de ses Salines, entre na Moltona i s'Illot de ses Roquetes.
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J
Jaç de sa Llebre, es
Fonètica: «ÇZRD««È´BR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 516
Situació: interior

Nom de dues tanques de conreu amb arbres, situades a s’Alqueria Blanca, entre 
es Camí de sa Serra des Revell i es Cocó de sa Mola.
 
1818, Jas de le Llebre. Apeo de Garay (Santanyí).

Jaquetes, ses
Fonètica: «Z«È««, «ZÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, entre ses 
Tanques Noves, Can Marines, Can Banyeta d'en Taconer, es Rafal, etc. Té uns 1000 m 
de llargària per uns 200 m d'amplària màxima. Està dividit en unes onze tanques, en 
algunes de les quals hi ha una mica de pleta. Sense saber d'on ve el topònim, hom pot 
pensar en algun malnom antic portat per dones d'una mateixa família, tot i que és clar 
que això no és més que una hipòtesi.

1818, les Jaquetes / las Giquetes. Apeo de Garay (Santanyí).  

Jardí, es
Fonètica: «Z«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 508
Situació: interior

Hort de tarongers, avui abandonat, situat en es Llombards, en es Rafal des Porcs 
i dins s'Avenc des Favassos.

Jardí d'en Mosson, es
Fonètica: «Z«RÇDD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 510.5
Situació: interior
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Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezial, situada prop del casc urbà de 
Santanyí, dins na Revandella.
 
Jardí des Sants, es
Fonètica: «Z«RÇDD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tancó de forma irregular, situat a Santanyí, davant les cases de So n'Alegre. És 
nom metafòric, originat per la presència d'unes escultures que es col·locaren en el jardí.

Jaume, na
Fonètica: «ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Conjunt d'unes desset o més tanques, de formes diverses, algunes cobertes de 
pinar i d'altres dedicades al conreu de cereals amb arbres, situades a la Costa, prop de 
Can Puça, vora la partió de Felanitx.

CTM, p. 719.

1914, Ne Jaume.  PcCo. No és segur que el document faci referència a aquest lloc, el nom del qual es 
repeteix una altra vegada a la Costa.

Jaume, na
Fonètica: «ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 512
Situació: interior

Conjunt d'una desena de tanques, o potser més, de forma i d'extensió diverses, 
amb arbres,  situades a la  Costa,  entre es  Sementer,  de sa  Talaia,  i  ses  Dotze.  Lloc 
conegut també amb la variant minoritària de ses Jaumes.  Sembla que antigament hi 
havia una bassa relacionada amb el veí poblat talaiòtic de sa Pleta, de Can Jordi.

1818, ne Jaume / ne Jauma. Apeo de Garay (Santanyí).
1847, 4 d'octubre, ne Jaume. PcJA.
1878, 28 de maig, ne Jaume. PcJA.
1882, 27 de desembre, Ne Jaume. PcJA.

Possiblement els tres documents últims fan referència a aquest lloc i no a l'altre 
homònim, ja que la família propietària de la finca té altres terres a indrets dels voltants.
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Jaume Petita, na
Fonètica: «ÇZ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal amb arbres, situada a la Costa, dins na Jaume, entre 
es Sementer de sa Talaia i ses Dotze.

Jaumes, ses
Fonètica: «ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Jaume, situada a la Costa, vora ses Dotze.
 
Joia, na
Fonètica: «ÈZ�9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de  forma irregular,  compost  per  tres  tanques  de  conreu  amb arbres, 
situat a Santanyí, entre sa Pleta de ses Gatoves i sa Costa d'en Vent. Deu ser un topònim 
format sobre un antic antropònim. El 1294 ja es troba un Guillem Joia a Santanyí (APF, 
1974:  36).

Joia, na
Fonètica: «ÈZ�9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma trapezoïdal, format per una tanca amb arbres i un 
corralet, situat a la Costa de Son Vidal, entre Can Jordi i es Forn de Calç. El nom és 
motivat, segons un informant, per les corregudes de joies (premis que es donaven a les 
festes) que es feien a partir d'aquesta finca, en el creuer dit es Cantó de na Joia. Podria 
tractar-se  només  d'una  etimologia  popular,  perquè  el  topònim  es  repetiex  prop  de 
Mondragó, enfora, per tant, de poblat. Cal tenir present que el 1294 ja es troba aquest 
antropònim a Santanyí. Vegeu l’entrada anterior.

1847,  4  d'octubre,  ne  Joya.  PcJA.  Deu  tractar-se  d’aquesta  finca  i  no  de  l'homònima  de  prop  de 
Mondragó, pel fet que aquesta família té altres terres a llocs veïns d'aquest.
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Jonquera, sa
Fonètica: «ZÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Jonquereta, situada a ses Salines, a sa Vall, dins es 
Delfí, entre sa Cova de s'Aigua i s'Esfondrat des Dolç.

Jonquereta, sa
Fonètica: «ZÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa de s'Alqueria Blanca, situada dins es Caló de ses Egües, 
entre es Mal d'Anar i sa Cova des Caló de ses Egües. Hi ha un grupet de jonqueres just a 
l'inici del davallador, sota un escaló d'uns 2 m d'altura. El lloc de pesca és a un racó 
situat a uns 15 m cap a dins la cala, ran d'aigua. Pel camí de baixada es veuen diversos 
relalims d'aigua, molt febles, que xorrien per la penya.
 
Jonquereta, sa
Fonètica: «ZÈR««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: interior

Petita zona abisada, situada a ses Salines, a sa Vall, dins es Delfí, entre sa Cova 
de s'Aigua i s'Esfondrat des Dolç. Amb la pujada del nivell de la mar, s'hi posa aigua 
que, mesclada amb la de pluja, fa que els animals hi vagin a beure. Hi creixen jonqueres 
i se'n diu també sa Jonquera i sa Font de ses Tórteres.
 
Jonquereta, sa
Fonètica: «ZÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 506
Situació: litoral

Pesquera de la  costa  llombardera,  situada entre es  Màrmols  i  es  Cap de ses 
Salines i entre s'Aragall des Còdol Negre i es Còdol Negre. Deu el nom a un grupet de 
nou o deu jonqueres que es troba a uns 10 o 12 m de la mar, rere una serra de pedrotes 
acaramullades pels temporals. És nom de saliners.
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Jonquereta, sa
Fonètica: «ZÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa curiablanquera, situada dins Portopetro, entre sa Pesquera 
Baixa i ses Parfanes. Encara hi ha una jonquera que subratlla la motivació del topònim.
 
Jonquereta, sa
Fonètica: «ZÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Lloc de la costa santanyinera, situat a Cala Santanyí, entre es Racó des Salt i es 
Pi. Lloc mal d'ubicar amb precisió, pel fet que la planta que en motivà el nom ja no 
existeix, tot i que l'informant l'havia coneguda. De totes maneres el marge d'error només 
pot ser d'algun metre, ja que aquest tram de costa assoleix una densitat de topònims 
elevadíssima.
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L
 
Latarix
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut del terme de Santanyí, de situació desconeguda i de 5 jovades 
d'extensió, que apareix documentat (ab. 1255) a  La Remenbrança de Nunyo Sanç (p. 
147). L'etimologia és desconeguda, tot i que sembla que s'hi pot destriar el sufix -itx, 
característic d'altres noms baleàrics marcats sovint com a mossàrabs. Cal advertir, però, 
que tal sufix de vegades acompanya topònims d'ètim no llatí. 
 
1255 (abans), Latarix. AMC i GRB (1993: 149).

Llagosta, na
Fonètica: «´«ÈÄ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma irregular, en sa major part cobert de pinar ara urbanitzat i amb 
una tanca de conradís amb arbres. No és del tot clara la gènesi del nom. Podria ser 
descriptiu, ja que no es coneix ningú que tengui Llagosta com a malnom. Observem que 
llagosta és un femení dimensional, ja que els llagosts són sempre més petits.
 
Llarga, na
Fonètica: «È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma més o menys rectangular, situat 
vora Son Rossell, entre es Puput i na Parra.
 
Llarga, na
Fonètica: «È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior
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Conjunt de set tanques de conreu, amb arbres, situades en es Llombards, entre 
Son Senalla i na Taconera.

1768, ne llarga. PcGV.
1825, ne llarga. Entre els confrontants se cita el Refal Llinàs. PcGV.
1840, ne llarga. El document aclareix que pertany a Son Berard. PcGV.
 
Llarga, na
Fonètica: «È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  dividit  en quatre tanques, 
situades vora Portopetro, entre s'Olivera i es Rotons.
 
Llarga, na
Fonètica: «È´RÆ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505
Situació: interior

Conjunt  de  tanques  de  forma trapezoïdal  en  la  seva  totalitat,  situades  a  Cas 
Perets,  entre sa Tanca d'en Bennàsser i  Lo des Caranyos, tocant  la partió des Rafal 
Genars. Tenen extensions diverses i alguna està subdividida. La majoria estan dedicades 
a conreu de secà amb arbres, però també n'hi ha una que és hort. Un document que 
s'adjunta fa referència a una finca de Son Ferrer que podria ser aquesta.

1777, 14 de desembre, «ne Llarga, sitam in termino dicta villa de Santañyr, in districtu [sic] nuncupato el 
Rafal Palla». PcLl.
1890, 28 d'abril, «en el lugar Son Ferrer, llamada Ne Llarga». PcLl. 
 
Llarga, na
Fonètica: «È´RÆ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Illa de la costa salinera, situada prop de sa Platja des Marquès, davant es Coto, a 
100 m de sa Punta des Tords. Té uns 270 m de llargària, per uns 50 m d'amplària. 
L'extrem del nord-est és baix, com ho és tota la part del sud, que quasi es troba a ras 
d'aigua. El sector de ponent s'alça uns 2 m sobre el nivell de la mar, però la màxima 
altura no passa dels 3 m, si exceptuam les pedrasses que hi ha disperses per tota la 
superfície. S'hi veuen restes de pedreres de marès. La vegetació es redueix a minses 
espècies, tals com barrella, Inula i poca cosa més. La profunditat màxima de l'aigua del 
canal que la separa des Coto quasi no supera els 3 m. 
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MGM, 42-1f;  VMaRV (1961-1962: 35).

1784, I. Llarga. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1884, Isla Llarga. L. Salvator (1884: 766).
 
Llarga, na
Fonètica: «È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Finca estreta, situada a Santanyí, dins es Marratxí, vora es Puput. Nom modern, 
creat per Bernat Vidal i Tomàs, per a aquesta parcel·la de la seva propietat.

Llarga, na
Fonètica: «È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Santanyí, dins Son 
Paulo,  vora  na  Vermança.  És  nom modern,  creat  el  1982  per  dos  dels  informants, 
pagesos de tota la vida. En comprar-la, sentiren la necessitat de posar-li nom. No hi ha 
dubte que seguiren un dels sistemes tradicionals. És interessant constatar que les finques 
amb article personal femení inicial més nom descriptiu no constitueixen un inventari 
tancat.
 
Llarga, na
Fonètica: «È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma rectangular, situada a s'Alqueria Blanca, 
dins el terreny dit es Pinar, vora na Martinenca.
 
Llarga, na
Fonètica: «È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517
Situació: interior
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Terreny  de  conreu,  de  forma  irregular,  compost  per  set  tanques  situades  a 
Calonge, vers es Comtès, entre na Trencaferros i es Corrals Nous. Globalment, té uns 
500 m de llargària, per poc més de 200 m d'amplària. La parcel·lació fa que es conegui 
també sota el nom de ses Llargues.
 
Llargues, ses
Fonètica: «´È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Llarga, terreny situat a Calonge, vers es Comtès, 
entre  na  Trencaferros  i  es  Corrals  Nous.  La  forma  plural  sorgeix  de  la  divisió  en 
parcel·les.

Llebetxí, es
Fonètica: «´´«B«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny  conradís  amb  arbres,  de  forma  irregular,  integrat  per  tres  tanques, 
situades a s’Alqueria Blanca, entre na Moreions i ses Rotes de Can Barres.

És nom d’etimologia desconeguda, que no té res a veure amb l’orientació cap a 
llebeig, ja que és un espai pla obert a tots els vents. Tot i això, alguna cosa es pot intuir 
sobre el seu origen. És ben possible que sigui un topònim format amb l’article singular 
masculí + antropònim, a l’estil  de noms com es Pantaleu, es Puigderrós, etc. Estaria 
basat en el nom Joaquim, a través de la forma popular Llevatxim. Hi hauria hagut una 
lateralització de la consonant inicial (com en el top. Torrejafuda  >  Torrellafuda), una 
assimilació vocàlica  >«, una inserció d’una consonant labiodental antihiàtica, que 
després passa a bilabial, i un apòcope motivat per l’atracció formal del mot llebeig. En 
una sola ocasió vaig sentir pronunciar l’antropònim com a ´«B«S 

Una comunicació verbal de M. Pons ajuda a refermar la hipòtesi: no gaire lluny 
de l’àrea del topònim, tenia la casa un tal Joaquim Vidal Rigo “Carles”, l’avi del qual 
fou batle de s’Alqueria Blanca el 1867.

Lledona, na
Fonètica: *«´«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d’un terreny no localitzat.

1695, ne Lladona. Era propietat de Guillem Clar. ARM, D-1281.
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Lledons, es
Fonètica: «´´«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Conjunt de tres tanques de forma irregular amb arbres, situat vora Son Salom, 
entre sa Tanca de s'Avenc i sa Vinyota.

CTM, p. 735.

1765,  Els  hereus  d'Antoni  Lladó,  àlies  Xossa,  tenien  terres  que  confrontaven  amb  el  Goret  Vell. 
Actualment es Guaret Vell és un lloc que no confronta amb es Lledons, però n'està gaire allunyat. A 
Santanyí hi ha gent portadora del llinatge Lladó que és coneguda amb el malnom Xoixa. PcGV.
 
Llenegadís, es
Fonètica: «´´«Æ«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Rost, pesquera de la costa curiablanquera, situada a 
Portopetro, entre es Pujador de sa Torre i sa Pesquera d'en Pep.
 
Llenegall, es
Fonètica: «´´«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Rost, pesquera del litoral curiablanquer, situada a 
l'entrada des Caló des Llamp, entre es Banc de na Morga i sa Punta des Port.
 
Llesca, na
Fonètica: *«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim extingit d'un terreny d'ubicació desconeguda.

1818, na Llesca. Apeo de Garay (Santanyí).
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Llesca, na
Fonètica: «È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Pesquera de nit de la costa de s'Alqueria Blanca, situada entre Portopetro i sa 
Barca  Trencada,  dins  la  zona  dita  es  Tonedors.  Sembla  nom  format  a  partir  d'un 
antropònim. Llesca i Llesco són malnoms a Santanyí.
 
Lletrar, es
Fonètica: «´´«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 508.5
Situació: interior

Sementer sense arbres, situat en es Llombards, a poc més de 51 m sobre el nivell 
marí, dins es Rafal des Porcs, entre s'Argila i es Turó d'en Xoixa. És de forma irregular, 
amb uns 700 m de llargària per 350 d'amplària. El mot lletrar és una forma sincopada de 
lletrerar 'lloc poblat de lletreres (plantes del gènere Euphorbia)’.

CTM, p. 735; MGM, es Lletrà, 42-12g

Llombards, es
Fonètica: «´´È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior

Població del terme de Santanyí, situada entre Santanyí i ses Salines, a uns 500 m 
al sud-oest des Camp d'en Torrella, en la confluència de les possessions de So n'Amer i 
Son Berard (avui Son Belard). El  gentilici  llombarders ajuda,  sense necessitat  de la 
documentació a establir-ne la grafia correcta. Sobre la qüestió de la grafia, vegeu F. de 
B. Moll (1960: 3); Homais, (1960: 2); i F. de B. Moll (1960b: 3). 

No manquen etimologies populars sobre aquest topònim català de tanta antigor. 
De vegades semblen escapades de les absurdes interpretacions de determinats erudits. 
Així, diu la gent senzilla que el nom obeeix a l'abundància de basses que hi havia (llom-
bas), una de les quals estava rere l'altar major de l'església (BVT, art. Es Llombards, del 
CTM, pàg. 736). És l'afirmació que fa Mn. Cosme Bauzà en un sermó de finals del 
primer  quart  del  segle  XX  (1922:  22-23).  També  es  diu,  popularment,  que  els 
conquistadors espanyols (!), que venien de la part de mar, s'aturaren a beure en el lloc de 
sa Bassoleta, alçaren la vista cap al poble, on hi havia els moros, i veren un llum baix. 
D'aquí: es llom-bas.
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La relació del topònim amb els habitants  de Llombardia ja corria en el segle 
XIX.  J.  Juan  Adrover  (1963)  s’expressa  així:  «Llombards  que,  según  parecer  de 
eruditos, sería una abreviación de Longobardos, fundadores tal vez de aquel pueblo».

J. Mascaró Pasarius, CTM, II, s. v. es Llombards, diu textualment: «Del catalán 
llombards, 'lombardos'».

E.  Moreu-Rey  (1982:  110),  classifica  el  topònim  entre  els  indicatius  de 
procedència.

J. Coromines (OnCat., s. v. Alpara) no descarta que el nom, només en aparença, 
vengui  de  llombard  ‘italià’  i  diu  que  en  realitat  és  un  mossarabisme  procedent  de 
LUMBARIUM,  com  els  topònims  valencians  Llombai i  Llombair.  Això  mateix  ratifica 
l’entrada Llombards de la mateixa obra i, a més, dubta, el mestre, de la grafia Lomnar o 
Lumnar del Repartiment i proposa llegir Lomvar o Lomvars. Aquesta alqueria, però, era 
dins el terme de Montuïri, el qual no comprenia Santanyí, a diferència del que creu el 
mestre,  seguint  J.  M. Quadrado. Per B. Font  Obrador (1972: 200 i  1974: 144-145), 
sabem que aquest era el nom de l’actual possessió llucmajorera des Puigderrós l’any 
1379.

La realitat, sense cap espurna de dubte, és que el topònim perpetua el gentilici 
pluralitzat d’un tal Pere de Pavia, en altra manera anomenat Pere Llombard, el qual el 
1255 tenia l’alqueria per donació de Nicolau Bonet. El 1259 es documenta l’alqueria 
Mandalmar (deformació  dels  escrivans  catalans  del  nom anterior,  l’àrab  Almatmar), 
tenguda per Llombard (RRV, 1992). Vegeu CA (1992: 73-78)

L’estructura del topònim (article + antropònim plural) té una certa freqüència 
d’ús per tota l’illa. En són exemples es Bernadins (Artà), es Domingos (Manacor), es 
Llobets (Llucmajor), etc., i per l’àrea d’aquest estudi tenim es Cenrins, es Barons, etc 
(CA, 2001).

A l’est de l’illa de Malta es troba el nom de tal-Lombardi, testimoni també d’una 
immigració llombarda de l’edat mitjana (G. Wettinger, 2000: 353 i 475).

Segons Mn. C. Bauzà Adrover, Història de Felanitx, VI, p. 281, la possessió de 
sa Galera es deia Lombar «en temps passat (apellada) Lombar e are Galea». Arxiu BVT, 
1.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 735; MGM, 42-11e. 

1244, agost. La dona Ricsenda, muller de Nicolau Bonet, estableix a Berenguer Mestre la meitat d'una 
alqueria adquirida a Nunó Sanç, en el terme de Santanyí. En Llombard té l'altra meitat. RRV (2000: 19).
1255.  Pere de Pavia,  que es fa anomenar també Pere Llombard,  i  muller Ramona venen a Berenguer 
Mestre, Bertran Morey [vegeu na Moreia] i Bernat Martí [vegeu na Martina] la quarta part de l'alqueria 
Beniamar, en el terme de Santanyí. El susdit Llombard té la meitat de l'alqueria per donació de Nicolau 
Bonet. Confronta amb el terme de l'Almunia, honor del rafal dels Porcs, d'Arnau Huguet i Guillem Galí, 
honor de Garcia Boleya i rafal de Guillem de Torrella. RRV (2000: 19).
1259. L'infant en Jaume confirma a ser Merald de Bar i Guiu Musache la donació que els féu Ricsenda, 
viuda de Nicolau Bonet, i ses filles Jordana i Cecília de l'alqueria Mandalmar, tenguda per en Llombard, 
en el terme de Portopetro.  Confronta amb l'alqueria Almonia, rafal d'Arnau Huguet, camp de Guillem 
Torrella i amb la Mesquida de Bramonda [avui ses Salines]. RRV (2000: 19).
1260, setembre. Asmerald, fill de Bisanç de Sant Nicolau de Bar, confirma a Bernat Martí, Berenguer 
Mestre i Bertran Morey, la quarta part de l'alqueria Mandalmar, comprada a Pere de Pavia. RRV (2000: 
20).
1261.  El  rei  En Jaume concedeix  a  Merald  de  Bar  el  delme de  l'alqueria  Mandalmar,  que  fou d'en 
Llombard, en el terme de Portopetro, donada per la viuda de Nicolau Bonet i confirmada per l'Infant en 
Jaume. RRV (2000: 20).
1263, alqueria Mandalmar. À. Poveda Sánchez (1979-1980: 32).
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1279, 31 d'agost. Guerau Bramona, Ramon Gras, Garcia Morey i Bonanat Quartal comparegueren davant 
Pasqual Montagut i na Joana, muller deixada d'Esmerald de Baro, i Jaume i Pere, els seus fills, assegurant 
tenir en enfiteusi l'alqueria anomenada Mandalmar, en el terme de Santanyí, adquirida a Nicolau Bonet 
feia uns trenta anys, a delme i tasca. RRV (1973b: 5); APF (1974: 18); RRV (2000: 22). 
1293, 20 d'agost. Es diu que el Llombartz és un dels confrontants del Rafal dels Porcs. APF (1974: 19).
1294. Pere Barber adquireix per subhasta l'alqueria Mandalmar. RRV (1973b: 5) i (2000: 50-51).
1295, 5 de juliol. L'alqueria Llombarts és un dels confrontants de l'alqueria Mesquida de Salines. APF 
(1974: 22).
1296, 28 de juliol. El nom de Llombarts és citat entre els confrontants de l'alqueria Mesquida de Salines. 
APF (1974: 22).
1298, 5 de maig. L'alqueria Llombarts és un dels confrontants de l'alqueria Mesquida de Salines. APF 
(1974: 22).
1298, 29 d'agost. L'alqueria Llombarts és un dels confrontants de l'alqueria Rotja. APF (1974: 24). 
1301. Bartomeu Muntaner i la seva esposa Mirayes, filla de F. de Santa Cília, antic possessor d'aquestes 
terres venen a Bernat malferit la dita «alqueria Mandalmarr, que aliter dicitur des Lombarts». Confronta 
amb «alqueria d'En Taulia,  Morell,  Almunia, rafal de Ugueti,  camp de A. de Turricella.  fill de G. de 
Turricella i amb la Mesquida de Brenuendis». BVT, art. Es Llombards, del CTM, pàgs. 735-738. Vegeu 
també A. Pons (1964: 8).
1311, agost. L'alqueria dels Llombards és citada entre els confrontants de l'alqueria Rotja. RRV (2000: 
31).
1312, febrer. L'alqueria dels Llombarts és un dels confrontants d'una alqueria de nom no citat, que podria 
ser la de ses Salines. RRV (2000: 32).
1313, setembre. L'alqueria dels Llombarts és un dels confrontants de l'alqueria Rotja. RRV (2000: 33).
1318, setembre. Bernat Estalella ven a Bernat sa Bramona unes quarteres de blat censals sobre l'alqueria 
dita antigament Mandalmar, ara dels Llombarts. RRV (2000: 33).
1321. Garcia Morey ven a Bernat Bramona la part que té a l'alqueria dita antigament Mandalmar i ara dels 
Llombards. RRV (2000: 34).
1333?,  18 de març. Els confrontants de l'alqueria des Lombarts són els següents: Almonia, Rafal dels 
porcs, Salines, Rafal de la Palla, possessió dels hereus d'ar[nau] nét [el Camp de les Llebres] i Alq. Rotja. 
Arxiu BVT, 18.
1335, 22 d'octubre. L'alq. Lombarts és confrontant del rafal dels porcs. Arxiu BVT, 55.
1337,  setembre. L'alqueria dels Llombarts és un dels confrontants d'una part del  rafal Almunia. RRV 
(2000: 37).
1342, 14 de maig. L'alqueria dels Lombarts confronta amb Rafal de P. Morey, Alqueria de l'almunia, 
Alqueria Rubea, campu de leporibus, rafal de la paya i les salines. Arxiu BVT, 5.
1349.  Antoni  Bramona,  hereu  universal  de  Bernat  Bramona,  ven  a  Berenguer  Canet  censals  sobre 
l'alqueria dita antigament Mandalmar i ara dels Llombarts. Confronta amb l'alqueria de Gil Mercader, 
honor d'en Guàrdia, honor de l'Almonia, camp de les Llebres i Mesquida de Salines. RRV (2000: 44).
1357, 6 de juliol. Guerau Bramona i muller Francesquina venen al germà Jaume Bramona la part que 
tenen a l'alqueria los Llombards. Confronta amb el camp de la Palla, alqueria de les Salines, rafal d'en 
Morey, alqueria Salmonia, alqueria Rotja i litoral marítim. RRV (2000: 51).
1364, 2 de setembre. Els germans Jaume, Guillem, Berenguer, Bernat i Caterina Bramona volen partir a 
parts iguals l'alqueria que tenen en el lloc anomenat Llombards. RRV (2000: 50).
1365, 13 d'agost. Guillem Marimon i Guillem Mayans exposen al governador que ells i els avantpassats 
havien acostumat tenir els drets de l'alqueria Mandalmar, terme de Portopetro, com a successors de Pere 
Barber,  avi  del  dit  Marimon,  per  compra  feta  a  Jaume  Esmerald,  fill  de  ser  Esmerald  de  Bar.  Es 
reprodueixen dates de vendes que incorporam al lloc corresponent. RRV (2000: 50).
1366, 16 de juny. El rei comunica al governador de Mallorca que Guillem Marimon, Bartomeu Arnau, 
Guillem Mayans i Berenguer Bramona han venut,  cadascú, l'alou, tasca i domini directe de l'alqueria 
Mandalmar, que tenen fa més de setanta anys per compra que feren als creditors d'Esmerald de Bar. RRV 
(2000: 51). 
1368. Antoni Bramona dels Llombarts era batle de Santanyí. RRV (1972: 9).
1376, 1 d'agost. El batle reial de Santanyí Guillem Bramona notifica al procurador reial de Mallorca que 
s'ha fet el canvi de l'alqueria anomenada Llombarts, alou de Pere Tries, amb una peça de terra situada al 
camp d'en Torrella. El canvi el féu Andreu Llaneres amb Berenguer Bramona, ara difunt. RRV (2000: 
53).
1383, 30 d'octubre. Antoni Bramona dels Llombarts ven a Esteva Vicens un tros de terra i garriga. J. 
Lladó Ferragut (1959: 67). 
1385, 14 de novembre. Se cita Antoni Bramona, dels Llombards. RRV (1973b: 12) i (2000: 56).
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1390-1391, la alqueria dels Llombarts / los Lombarts. G. Llompart Moragues (1984: 118).
Segle XV. Es diu que els límits des Llombards eren: les comunes de ses Salines, es Rafal Palla, es Camp 
d'en  Torrella,  s'Alqueria  Roja  (després  Son  Morlà),  es  Rafal  des  Porcs  i  s'Almunia.  BVT,  art.  Es 
Llombards, del CTM, II, p. 736.
1402, 30 d'octubre. Es venen censals sobre l'alqueria lo Llombards, de Pere Bramona. Confronta amb 
l'alqueria de les Salines, rafal des Porcs, alqueria de l'Almonia de Blai Palou, etc. M. Danús (1990: 173).
1403, 3 de desembre. La garriga comuna dels Llombards confronta amb una sort del camp vulgarment dit 
Torrella. M. Danús (1990: 176).
1425, 21 de novembre, alqueria del Llombards. M. Danús (1990: 192).
1429, 15 de setembre. Simó Albert té una alqueria en «lo terme del Lombards». M. Danús (1990: 145).
Segle XVI, Los Llombards. Es diu que sofrí una intensa parcel·lació durant aquesta centúria. VMaRV 
(1964: 264).
1427,  15  de  novembre.  Margarida,  esposa  d'Antoni  Torró  i  Jaume Torró  venen  a  Bartomeu Ferrer 
l'Alqueria de Els Llombards, a cens de Jaume Campfullós. Arxiu BVT,  261.
1433, 24 de novembre. Margarida Torró havia comprat Es Llombards a G. Vallespir. Arxiu BVT,  264.
1434, 15 de novembre. Los Lombarts, de Jaume Torró. Arxiu BVT, 263.
1440.  G.  Palou,  habitador  de  Bunyola,  ven  a  Bartomeu  Danús  els  Lombarts,  a  lluïsme  de  Jaume 
Campfullós. Confronta amb Bartomeu Ferrer, Camp d'en Torrella, Alqueria de Simó Albert, vorera de 
mar. Arxiu BVT, 267.
1514, 7 d'octubre. Jaume Campfullós lloga a Guillem Albert la conror dels Llombards. Podrà pasturar els 
bous en el camp de la Punta o d'en Mostafà. RRV (2000: 93).
1524, agost. Se cita Rafel Ferrer dels Llombards. RRV (1975: 9).
1529, 5 de desembre. Jaume Campfullós lloga a Mateu Bonet la possessió dels Llombards. Es reserva les 
pastures del Violari. Se cita també la bassa del Racó. RRV (2000: 118).
1536, 11 d'abril. Se cita Rafel Ferrer dels Llombards. RRV (2000: 121).
1544, 24 de desembre. Llorenç Amer té qüestions amb els jurats sobre la contribució de la possessió 
comprada a Rafel Ferrer, el qual diu que no participà a la Germania. RRV (2000: 123).
1578, S'estima a Pere luís berard «una possessió anominada als llombarts» [avui Son Belard]. Stims, f. 3 
v. «Ereus de rafel amer stimaren una possessió dita los llombarts» [avui So n'Amer], íd., f. 85 v; an els 
llombarts, íd., f. 86 v; an als llombarts, íd., f. 86 v; dels llombarts, íd., f. 87 v i 91v. 
1642, dels llombar[ts]. APS.
1664, 11 de febrer, dels Llombarts. Arxiu BVT, 499.
1705, los llombarts. APS.
1711-1712. Rafel Ferrer i altres persones han acordat amb el prevere Rafel Verger que celebri misses els 
diumenges i dies festius a l'oratori que dit senyor ha fet a los Llombards. RRV (2000: 160).
1769, dels Llombarts. ARM, D-1281.
1769, al llombars. PcT.
1773, Llombez. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1783, 27 de maig, los Llombarts. Arxiu BVT, 583.
1784, Llombarts. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1791, del Llombars. PcR.
1791, el Llombars. PcCl.
1812, el Llombars. PcCl.
1815, los Llombards / los llombarts / els Llombarts. PcCl.
1818, al Llombàs. Apeo de Garay (Santanyí).
1837, del Llombars. PcT.
1861, del Llombars. PcCl.
1867, del Llombars. PcCl.
1867, Llombarts. Circumscripció parroquial. APS.
1872, dels Llombars. PMV.
1875, «el término des Llombars». PcCl.
1880, los Llombars. PcCl.
1887, del Llombars. APS. Testament de de Jaume Escales.
1888, Llombarz. PcT.
1893, 2 de juny, del Llombars. LAAS.
1894, dels Llombarts / del Llombars. PMV.
1899, del Llombars. PMV i PcM.
1900, des Llombars. LAAS.
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Llonges, ses
Fonètica: «´È´�Z«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del topònim saliner sa Llonja, situat entre s'Olivó i es 
Camp des Cards.
 
Llonja, sa
Fonètica: «È´�Z«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, integrat per una quinzena de parcel·les de conreu, 
amb arbres. Hi ha dues casetes. Està situat a ses Salines, entre s'Olivó i es Camp des 
Cards. La subdivisió ha motivat l'aparició de la variant pluralitzada ses Llonges.

Pel  fet  de  ser  un  lloc  tan  allunyat de  la  mar  i  apartat  de  llocs  habitats,  cal 
descartar totalment qualsevol vinculació amb el nom de l'edifici on es reuneixen els 
mercaders per fer llurs tractes comercials. És nom de motivació desconeguda, però com 
a hipòtesi podem pensar que pot tenir relació amb la paraula llonja, entesa com a variant 
formal d'alonja, recollida a Mallorca i a Menorca i definida pel DCVB, s. v. alonja, com 
a  'substància  semilíquida,  de  color  ros,  molt  aferradissa,  que  s'extreu  de  la  planta 
masteguera (Chondrilla juncea),  i  serveix per caçar ocells.  Segons F. Bonafè (1980: 
345), aquesta planta rep el nom de Cames-roges espinoses. En demanar a l'informant si 
a la zona descrita pel topònim hi ha alguna mena de cama-roja, diu que hi són molt 
abundoses.

1818, le Llonge. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Llorer, es
Fonètica: «´´ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tancó de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, prop de les cases de sa 
Punta, entre s'Era i ses Rotes Noves.
 
Llosa, la
Fonètica: *«È´�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
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Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant  antiga,  del  segle  XVI,  del  Rafal  de  la  Llosa,  avui  sa  Bassa  Llosa, 
topònim situat entre Son Sanç, sa Talaia des Càrritx, Son Tou, Son Marimon, n'Albacor 
i na Bordissot. Precisament aquesta variant és la que perpetua el topònim sa Bassa Llova 
(o sigui: *la Bassa de la Llosa).

1578 «Baltasar Sans... una possessió anominada al Rafhal roig y la llossa». Stims, f. 29 v.
 
Llot, es
Fonètica: «´È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519
Situació: litoral

Antic indret del litoral de Calonge, situat a la desapareguda culàrsega natural de 
Cala Llonga. Era una zona de sedimentació torrencial, amb presència d'aiguamolls plens 
de salicòrnies, situats rere la carretera, la qual  anava ran de la costa. Fa uns anys que 
tota  la  zona  fou  dragada  fins  a  l'extrem dels  sementers  de  ses  Platges,  avui  també 
ocupats per la mar.

CTM, p. 736; MGM, Es Llod, 43-10a; VMaRV (1961-1962: 35).
 
Llovar, es
Fonètica: «´´È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Sector de la costa de s'Alqueria Blanca, situat a Portopetro, entre es Dolç i sa 
Barraca d'en Marranxa. És lloc de pesca. Cal cercar l'origen del nom en les diverses 
tenasses llargues del litoral, o tal vegada en la constitució del fons de la mar.

Lluc Zaneta
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim santanyiner desaparegut, de localització desconeguda, pertanyent a un 
terreny de 4 jovades d'extensió. AMC i GRB (1993: 149) relacionen el segon element 
amb la tribu berber dels Zanata i diuen que els topònims sa Cana i especialments sa 
Tana,  documentats  en  època  medieval,  en  podrien  ser  deformacions.  Ací  es  fa  una 
proposta diferent per al topònim sa Cana (vegeu l’entrada corresponent).
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Sobre  Lluc,  que  els  autors  volen  explicar  per  l'àrab,  crec  que  és  millor  no 
pronunciar-se, ja que manca un estudi seriós dels pocs  llucs supervivents de Mallorca 
(els dos casos de Lluc, més Llucaferrat, Llucalcari, Llucamar, Llucamet i Llucmajor), 
dels  més  freqüents  de  Menorca,  si  observam  la  densitat  (Totlluc,  Llumena, 
Llucmaçanes, Llucalari, Llucassaldent, Llucaquèlber; cal descartar segurament Lucatx), 
dels nombrosos desapareguts d'ambdues illes, dels pocs llucs catalans i dels d'Occitània 
i d'altres nacions de llengua romànica, que no es podran explicar mai per l'àrab pel fet de 
ser situats més amunt dels paral·lels 43 i 44. Cal preguntar-se, a més, per què falten a les 
Pitiüses.

1255 (abans), Luc zaneta. AMC i GRB (1993: 149).

Lluca, na
Fonètica: «È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de  forma irregular,  amb conradissos  arbrats  i  pletes  residuals,  situat 
entre na Simona i na Gat. Està format per unes vuit tanques i té una extensió de 500 m 
per uns 150 m. És més freqüent la variant pluralitzada de ses Lluques, motivada per la 
divisió de l'espai.

1818, ne Lluce. Apeo de Garay (Santanyí).
1917, el Torrent d'en Bassa i ne Lluque. Es Torrent d'en Bassa és en realitat un topònim veí. PcPll.

Lluenta, na
Fonètica: «´È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, compost per sis, o potser més, tanques, situat a 
Santanyí, vora sa Bassa Serra, entre sa Rota de na Gat i ses Tanques de na Manenta. 
Lluent és malnom a Santanyí.

1818, ne Lluenta. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Lluques, ses
Fonètica: «´È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, format per deu tanques, situat 
a Santanyí, entre sa Vinya de Son Morlà i  sa Tanca d'en Noreta.  Té uns 450 m de 
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llargària per uns 290 m d'amplària màxima. Deu ser un nom pluralitzat per les divisions. 
Antigament devia dir-se *na Lluca, com el turó veí. Ca na Lluca és un nom de casa 
urbana de Santanyí.

1884, 20 de març, Sas Llucas. El document podria fer referència a l'altre indret homònim de Santanyí. 
PcCn.
1894, 30 de setembre, las llucas. Podria fer referència a l’altre indret homònim. PcMa.
 
Lluques, ses
Fonètica: «´È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Lluca, terreny santanyiner, situat entre na Simona 
i na Gat. La pluralització sorgeix de la divisió de l'antiga finca en parcel·les.

Lo d'en Bandera
Fonètica: ÇD««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma aproximadament rectangular, situat a 
Santanyí, dins na Barcelona, davant es Cantó des Comandant Ramon.
 
Lo d'en Banyeta
Fonètica: ÇD««Èø««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior

Conjunt de tres tanques conradisses amb arbres i un pletó, situat a Cas Perets, 
entre sa Tanca de Cal Sen Marc i Lo d'en Burguera.
 
Lo d'en Banyeta
Fonètica: ÇD««Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, dins 
na Martina, vora sa Barraca d'en Miqueló.
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Lo d'en Barrala
Fonètica: ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Parcel·la de forma irregular amb arbres, situada a la Costa, entre Lo d'en Rita i 
Lo d'en Llaneres.
 
Lo d'en Barres
Fonètica: ÇD«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506
Situació: interior

Conjunt de dues tanques conradisses amb arbres, localitzades a Cas Perets, entre 
es Camí des Tancat Vell i Lo d'en Moliner. Barres és un malnom de s'Alqueria Blanca.
 
Lo d'en Barrió
Fonètica: ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514.5
Situació: interior

Antic terreny forestal, de forma trapezial,  ara urbanitzat,  situat prop des Caló 
d'en Boira, entre Lo de Son Sard i Lo de s'Escaravat. Barrió és malnom santanyiner.
 
Lo d'en Bassi
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  situada  a  Calonge,  dins  es 
Comtès, vora es Camí de ses Verdals. Bassi és malnom de s'Horta.
 
Lo d'en Bassi
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 516.5
Situació: interior
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Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a s'Alqueria Blanca, 
entre na Cama i es Torrent de sa Conca.
 
Lo d'en Batallon
Fonètica: ÇD«««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tancó conradís,  de forma irregular,  amb arbres,  situat  en es Llombards, dins 
terres des Guaret Vell, vora es Camí Reial.
 
Lo d'en Batle
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma trapezial,  sense  arbres,  situat  a Santanyí, entre es  Cap des 
Moro Petit i Lo de Ca sa Muda.
 
Lo d'en Beato
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  trapezoïdal,  situada  a  Calonge, 
probablement dins es Comtès, vora Son Perdut. Beato és una masculinització de beata 
(beat > fem. beata > masc. beato).
 
Lo d'en Beneta
Fonètica: ÇD««È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior

Parcel·la de conreu amb arbres, de forma aproximadament rectangular, situada a 
Cas Perets, entre Lo d'en Coixa i s'Hort d'en Carrió.
 
Lo d'en Beu
Fonètica: ÇD«ÈE
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca llarga, quasi rectangular, amb pocs arbres, situada a la Costa, vora Can 
Puça, dins na Jaume.
 
Lo d'en Bielet
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situada a Santanyí, entre es 
Torrent d'en Conill i Lo de Son Sard. Ara hi ha una casa.
 
Lo d'en Bielot
Fonètica: ÇD««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  situada  a  Calonge, 
probablement dins es Comtès, vora s'Antigor.
 
Lo d'en Biga
Fonètica: ÇD«ÈÆ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4358
Longitud: 505
Situació: interior

Tanca conradissa, sense arbres, de forma quasi rectangular, situada a Cas Perets, 
vora la partió de Campos, entre Lo d'en Dimoni i sa Marineta d'en Terringo.
 
Lo d'en Biga
Fonètica: ÇD«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, ara també amb algunes cases, 
situada a Santanyí, entre es Torrent d'en Conill i sa Tanca de Madò Andreva.
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Lo d'en Bitla
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca d'en Bitla, situada a s'Alqueria Blanca, prop 
de Son Ponç Vell, entre s'Esvaït i Lo d'en Viudos.
 
Lo d'en Blai Blai
Fonètica: ÇD«ÇÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508
Situació: interior

Variant no cartografiada des Sementer des Garrover, situat a Santanyí, dins ses 
Angoixes.

Lo d'en Blai Blai
Fonètica: ÇD«ÇÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 507.5
Situació: interior

Zona de garriga de sa Pleta Gran de Son Danusset, situada a 100 m d'altura, vora 
es Turó d'En Granot.
 
Lo d'en Blai Blai
Fonètica: ÇD«ÇÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny curiablanquer  de  forma irregular,  amb alternança de  rotes  i  mitjans, 
situat  a  sa  Punta,  probablement  dins  sa  Barraca  Cremada,  entre ses  Roquisses  i  na 
Dimoni. Està totalment urbanitzat per causa de l'expansió de Cala d'Or.
 
Lo d'en Blai Perdiver
Fonètica: ÇD«Ç«RDÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515
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Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en es Cap 
des Moro, entre es Torrent d'en Cenrí i sa Tanca des Pedacer.
 
Lo d'en Boira
Fonètica: ÇD«È�R«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505
Situació: interior

Tanca rectangular,  amb alternances de conradís  i  pleta,  situada a Cas Perets, 
entre es Cocons de sa Garriguera i es Tancat de sa Tia Bet.
 
Lo d'en Bonjesús
Fonètica: ÇD«�Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4362
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu de forma rectangular, amb arbres i un pletó, situat dins es 
Pujol, vora sa marina des Sabaters, entre es Pujol Vell i Lo d'en Sull.
 
Lo d'en Bonjesús
Fonètica: ÇD«�Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny forestal, de forma irregular, situat al sud-est de sa Penya Bosca, entre es 
Marge d'en Frare i sa Rota Nova.
 
Lo d'en Bonjesús
Fonètica: ÇD«�Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny curiablanquer situat a sa Penya Bosca, amb conradís i pleta, entre sa 
Comassa i Ca na Molla.
 
Lo d'en Bossa
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s’Alqueria Blanca, a 
sa Penya Bosca, entre Ca na Molla i Lo d'en Gararany.
 
Lo d'en Bossa
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada vora Portopetro, entre la 
Real i Can Xurí.
 
Lo d'en Brut
Fonètica: ÇD«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de forma irregular, mig conradís i mig pleta, situat a s’Alqueria Blanca, 
entre es Camí d'en Reial i sa Pleta d'en Bonjesús.
 
Lo d'en Burguera
Fonètica: ÇD«RÈÆR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Conjunt  de  deu  tanques  de  conreu,  generalment  amb  arbres,  situades  a  Cas 
Perets, entre Lo d'en Banyeta i na Clapers.
 
Lo d'en Burguera
Fonètica: ÇD«RÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 509
Situació: interior

Nom de tres tanques de conreu, de forma irregular, amb arbres, situades en es 
Llombards, vora es Camí de la Vila, entre sa Pleta des Corb, ses Pedreres i na Martina.
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Lo d'en Cama
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca d'en Cama, situada a la Costa, entre Lo d'en 
Xesc i Son Calent.
 
Lo d'en Cama
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca rectangular amb arbres i un redol de pleta, situada a la Costa, entre Ca na 
Beu i sa Costa d'en Madoneta.
 
Lo d'en Cama
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny conradís amb pocs arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, dins Son 
Fango, entre s'Era d'en Baltasar Ferrer i es Camp d'en Rotlo.
 
Lo d'en Canoi
Fonètica: ÇD««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny forestal, amb una trinxa conradissa, situat a s'Alqueria Blanca, entre es 
Mitjà d'en Garrit, es Bassol, es Barranc, etc. 
 
Lo d'en Canova
Fonètica: ÇD««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515.5
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situat a s’Alqueria Blanca, 
dins na Xot.
 
Lo d'en Canyamel
Fonètica: ÇD«ø«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat vers Calonge, entre na Beu i sa Figuereta. En 
gran part és conradís, però té també un poc de pleta.
 
Lo d'en Capità
Fonètica: ÇD««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca llarga, de forma trapezoïdal, sense arbres, situada a Cas Perets, entre Cas 
Pi i sa Tanca d'en Manresa.
 
Lo d'en Capità
Fonètica: ÇD««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Nom de dues tanques amb arbres, situades a Cas Perets, separades per un camí. 
Estan situades entre Lo de ses Forneres i sa Costa d'en Pau. Una és aproximadament 
quadrangular i es troba entre sa Vinyeta i es Camí de sa Figuera Grossa. L'altra, llarga i 
estreta, de forma trapezoïdal, està entre sa Tanca d'en Perelló i s'Era des Miqueletes.
 
Lo d'en Capità
Fonètica: ÇD««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506.5
Situació: interior

Conjunt, aproximadament quadrangular, format per dues tanques de Cas Perets, 
situades vora na Set,  entre sa Pleta d'en Pubil  i  sa Rota de n'Escrivana. Una de les 
finques és de conreu amb arbres i l'altra migparteix entre sementer i pleta.
 
Lo d'en Capó
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Fonètica: ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en tres tanques, situat a 
Calonge, entre sa Tanca de s'Era i na Barret.
 
Lo d'en Carles
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca quasi de forma rectangular amb pocs arbres, situada a la Costa, entre na 
Conca i sa Tanca de s'Era.
 
Lo d'en Cavallot
Fonètica: ÇD«««È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 510
Situació: interior

Denominació  secundària,  no  cartografiada,  de  ses  Tanques  d'en  Cavallot, 
situades en es Llombards, a So n'Amer, vora es Porxo d'en Canonge.
 
Lo d'en Cavallot
Fonètica: ÇD«««È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de forma pentagonal irregular,  compost per dues tanques 
conradisses, amb pocs arbres, situat en es Cap des Moro, entre s'Estret des Temps i 
s'Esvaït d'en Colomí. Cavallot és malnom santanyiner.
 
Lo d'en Cavella
Fonètica: ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517
Situació: interior
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Antic esvaït de forma aproximadament rectangular, situat a s’Alqueria Blanca, a 
sa Barca Trencada. Actualment està tot urbanitzat. El malnom  Cavella (< casa vella) 
deu  ser  propi  de  Cas  Concos,  originat  a  partir  del  topònim sa  Cavella,  situat  prop 
d'aquella població.
 
Lo d'en Ceba
Fonètica: ÇD«È«B«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezial,  situada a s'Alqueria Blanca, 
prop de Can Xurí, entre s'Aljub d'en Parra i sa Rota de Mavi.

Lo d'en Cenrí
Fonètica: ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a s’Alqueria Blanca, entre ses Fonts de n'Alis i 
na Bielona. Hi ha conradís i marina.
 
Lo d'en Cerrut
Fonètica: ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Tancó de forma trapezoïdal, amb arbres, situat a la Costa, dins sa Vela.
 
Lo d'en Clar
Fonètica: ÇD«NÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506.5
Situació: interior

Conjunt d'unes sis tanques de forma trapezoïdal, en la seva totalitat, situades a 
Cas Perets, dins es Rafalet. S'Hort d'en Reüll  n'és una part; la resta són conradissos amb 
arbres.
 
Lo d'en Claro
Fonètica: ÇD«NÈR
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins els antics terrenys des Pujol, entre Ca s'Ermità i na Vella. El malnom Claro pot ser 
format a partir de la feminització del cognom Clar.
 
Lo d'en Coies
Fonètica: ÇD«NÈ9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma rectangular, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins terrenys segregats des Pujol,  vora Ca s'Ermità i  vora Lo d'en Claro.  Hi ha una 
caseta.
 
Lo d'en Coix
Fonètica: ÇD«NÈS
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
Situació: interior

Parcel·la de conreu amb arbres, situada a Cas Perets, entre es Quartó i Lo d'en 
Feo.
 
Lo d'en Coixa
Fonètica: ÇD«NÈS«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior

Parcel·la de conreu, de forma rectangular, situada a Cas Perets, entre ses Tanques 
de l'amo en Jordi i Lo d'en Beneta.
 
Lo d'en Coloma
Fonètica: ÇD«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510.5
Situació: interior
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Tanca de forma rectangular amb arbres, situada a la Costa, dins na Jaume, vora 
Lo des Campaner.
 
Lo d'en Coloma
Fonètica: ÇD«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu,  amb pocs  arbres,  integrat  per  tres tanques de 
forma irregular, situades en es Cap des Moro, entre Lo d'en Cavallot i ses Porquerenyes.
 
Lo d'en Colomí
Fonètica: ÇD«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom de dues tanquetes romboïdals, situades a la Costa, dins na Jaume, vora Lo 
d'en Moreno i Lo d'en Pariret. Hi ha pocs arbres: alguns garrovers i ullastres.
 
Lo d'en Colovet
Fonètica: ÇD«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu sense arbres, de forma trapezoïdal, situada a Santanyí, en es 
Coll, vora Lo d'en Pep, entre es Camí des Creuers i es Camí des Coll.
 
Lo d'en Conill
Fonètica: ÇD«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, situat a la Costa, a sa 
Cisterneta, entre sa Barraca d'en Pere Gran i na Carriona.
 
Lo d'en Conill
Fonètica: ÇD«NÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
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Longitud: 506.5
Situació: interior

Tanca de forma romboïdal, sense arbres, situada a Cas Perets, entre es Camp des 
Pou i Can Reina.
 
Lo d'en Corralets
Fonètica: ÇD«N«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant  no cartografiada de Lo d'en Jordi,  tanca situada a  s'Alqueria  Blanca, 
entre Son Ponç i es Comellar d'en Content.
 
Lo d'en Costurer
Fonètica: ÇD«NÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a s'Alqueria 
Blanca, dins els antics terrenys des Pujol, entre Ca s'Ermità i Lo d'en Ginard.
 
Lo d'en Crestall
Fonètica: ÇD«NR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a Calonge, 
dins Cas Vedells, vora na Rabassa, entre ses Rotes i Can Banyeta des Fusteret.
 
Lo d'en Curt
Fonètica: ÇD«NÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506.5
Situació: interior

Conjunt irregular de tres tanques de conreu amb pocs arbres, situat a Cas Perets, 
entre Lo d'en Conill i Lo d'en Tort.
 
Lo d'en Danús
Fonètica: ÇDD«È
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i residus de pletes, de forma irregular, situat a 
s'Alqueria Blanca, dins antics terrenys des Pujol. Té uns 900 m de llargària, per uns 350 
d'amplària. El relleu, molt accidentat, és comprès entre els 90 m i els 145 m sobre el 
nivell de la mar. Hi ha diverses cases i partions internes. Devers els anys quaranta va ser 
camp  de  concentració  dels  presos  de  la  Guerra  Civil.  Encara  hi  ha  restes  de  les 
instal·lacions.
 
Lo d'en Dimoni
Fonètica: ÇD«È�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4358
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny de  forma  romboïdal,  gairebé  rectangular,  migpartit  en  dues  tanques 
conradisses, una de les quals té arbres. Està situat a Cas Perets, vora el límit municipal 
de Campos, entre Can Xeremier i Lo d'en Biga.
 
Lo d'en Dimoni
Fonètica: ÇD«È�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca conradissa de forma trapezoïdal, amb arbres, situada a Cas Perets, entre 
Ca n'Escrivana i Lo d'en Reüll.
 
Lo d'en Fariner
Fonètica: ÇD«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de forma romboïdal, cobert de pinar, situat en es Cap des Moro, vora es 
Torrent d'en Cenrí i ses Tanques des Milà Torres.
 
Lo d'en Feo
Fonètica: ÇD«MÈE
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
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Longitud: 505.5
Situació: interior

Parcel·la de conreu amb arbres, situada a Cas Perets, entre Lo d'en Coix i Lo d'en 
Madona.
 
Lo d'en Feo
Fonètica: ÇD«MÈE
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca de conreu de forma irregular, amb ametlers, situada a Cas Perets, entre es 
Serral d'en Marió i sa Mitja Quarterada.
 
Lo d'en Feo
Fonètica: ÇD«MÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situada a Calonge, entre Lo 
d'en Rafel Frare i Can Toni Paulo.
 
Lo d'en Ferrer
Fonètica: ÇD«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma pentagonal irregular, integrat per 
dues tanques i situat cap a s’Alqueria Blanca, entre Na Felipa i ses Mates Negres.
 
Lo d'en Ferrereta
Fonètica: ÇD«M««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508
Situació: interior

Parcel·la de conradís de forma trapezial, sense arbres, situada dins es Camp d'en 
Torrella, entre sa Quarterada d'en Vives i Can Tort.
 
Lo d'en Forner
Fonètica: ÇD«MÈ
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Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356
Longitud: 506.5
Situació: interior

Terreny de forma rectangular, format per dues tanques de conreu, amb arbres, 
situades a Cas Perets, dins es Rafal Palla, entre sa Tanca de Can Xemena i sa Tanca d'en 
Francineta.
 
Lo d'en Francina
Fonètica: ÇD«MR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca  rectangular,  parcialment  coberta  de  vegetació  espontània,  situada  a  la 
falda des Puig Gros, vora es Pins des Morralet.
 
Lo d'en Frare
Fonètica: ÇD«MÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511
Situació: interior

Conjunt  de  dues  tanques  de  forma irregular,  poblades  d'arbres,  situades  a  la 
Costa, entre Ca l'Amo en Lluc Cordella i na Bernadeta, conegudes també amb el nom de 
Son Vidal.
 
Lo d'en Fred
Fonètica: ÇD«MÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tancó conradís, de forma irregular, amb arbres, situat a la Costa de Son Vidal, 
vora Can Jordi i es Torritxolet.
 
Lo d'en Galerí
Fonètica: ÇD«ï««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Calonge, vora es 
Corrals Nous, entre es Rebolls i sa Rota d'en Rebeu.
 
Lo d'en Gambeta
Fonètica: ÇD«ï«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  dividit  en  dues  tanques 
desiguals, situades a Santanyí, en es Cap des Moro, entre sa Vinya i na Clapers. Hi ha 
una casa.
 
Lo d'en Gararany
Fonètica: ÇD«ï«R«ÈRø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s’Alqueria Blanca, a 
sa Penya Bosca, baix de sa Penya d'en Gararany.
 
Lo d'en Garballó
Fonètica: ÇD«ï«R«È9
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca conradissa, de forma trapezoïdal, amb alguns arbres, situada a Cas Perets, 
vora la partió des Rafal Genars, entre Lo des Caranyos i Lo d'en Rasca.
 
Lo d'en Garí
Fonètica: ÇD«ï«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i pletes, de forma irregular, dividit  en uns vuit 
tancons, situat en es Pujol, entre sa Marina des Sabaters i es Caüll.
 
Lo d'en Garrot
Fonètica: ÇD«ï«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
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Latitud: 4360.5
Longitud: 508
Situació: interior

Conjunt de dues tanques amb pocs ametlers, situades a Santanyí, prop de les 
cases de s'Eixorca, aferrades a Lo de ses Guillems Granes. Era d'un tal  Garrot de la 
Costa.
 
Lo d'en Gelat
Fonètica: ÇD«Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tanca  llombardera  de  conreu,  sense  arbres,  de  forma  pentagonal  irregular, 
situada a So n'Amer, dins Son Caragol, vora es Camí de ses Rotes de Mar.
 
Lo d'en Ginard
Fonètica: ÇD«ZÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a s'Alqueria 
Blanca, dins antigues pertinences des Pujol,  entre na Moreia,  na Bramona i  Lo d'en 
Costurer.
 
Lo d'en Goiet
Fonètica: ÇD«NÈ9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Conjunt de quatre o més parcel·les que en la seva totalitat té forma rectangular. 
Són tanques de conreu amb arbres, situades a la Costa, a la falda des Puig Gros, davant 
sa Coma des Sequer.
 
Lo d'en Gustí Pepa
Fonètica: ÇD«NÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior
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Tanqueta rectangular amb pocs arbres, situada a la Costa, prop de Ca na Beu, 
vora Lo d'en Rita.
 
Lo d'en Jordi
Fonètica: ÇD«ÈZ�RD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezial,  situat  a s'Alqueria Blanca, 
entre Son Ponç i es Comellar d'en Content. També rep el nom de Lo d'en Corralets.
 
Lo d'en Llaneres
Fonètica: ÇD«´«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de forma gairebé rectangular, amb arbres, situada a la Costa, entre Can 
Garrit i Lo d'en Barrala.
 
Lo d'en Llebres
Fonètica: ÇD«È´BR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de forma triangular amb arbres, situada a la Costa, a llevant de Can Puça, 
entre la partió de Felanitx i na Jaume.
 
Lo d'en Llorenç Morer
Fonètica: ÇD«´ÇREÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca conradissa amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a ses Salines, entre 
na Vallespira i sa Tanca d'en Francineta.
 
Lo d'en Lluís
Fonètica: ÇD«´È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
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Longitud: 510.5
Situació: interior

Porció de terreny de forma trapezoïdal, situada dins na Jaume, vora la partió de 
Felanitx.
 
Lo d'en Madona
Fonètica: ÇD««ÈD�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca de Cas Perets, de forma romboïdal, amb alguns arbres, situada entra sa 
Vinyeta i Lo des Caranyos.
 
Lo d'en Madona
Fonètica: ÇD««ÈD�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca  de  forma trapezoïdal,  amb arbres,  situada  a  Cas  Perets,  entre  Lo des 
Garriguer i la partió des Rafal Genars.
 
Lo d'en Mallol
Fonètica: ÇD««È9�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tanqueta de forma irregular, amb arbres, siatuada a ses Angoixes, entre sa Tanca 
de na Xoixa i Lo d'en Torrelletes.

Lo d'en Malric
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny conradís  amb  arbres,  de  forma  rectangular,  situat  a  Santanyí,  a  ses 
Angoixes, entre es Coster i ses Tanques d'en Roger.
 
Lo d'en Manresa
Fonètica: ÇD««È««
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, situada a Santanyí, dins els terrenys dits sa Bassa 
d'en Llombau, vora Can Mateu Metge.
 
Lo d'en Marranxa
Fonètica: ÇD««ÈS«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 507
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma romboïdal, amb alguns arbres, situada entre es Rafal 
Palla i es Camp des Pou.
 
Lo d'en Marranxa
Fonètica: ÇD««ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  situat  a  Calonge,  dins  es 
Comtès, vora na Verdal, entre sa Rota i Lo d'en Sabater. Està parcel·lat en tres tanques.
 
Lo d'en Meler
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a baix de 
Consolació, vora ses Coves de sa Grava.
 
Lo d'en Metles
Fonètica: ÇD«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 516
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma rectangular,  situada a  Santanyí, entre 
s'Estret i es Torrent des Jai. Un informant li diu Son Durí, però no sembla que pugui 
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haver  format  part  d'aquest  lloc,  ja  que  n'està  separat  per  quasi  un  quilòmetre  de 
distància. Potser era dels mateixos propietaris.
 
Lo d'en Miquel des Garriguer
Fonètica: ÇD«ÇE«RÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny antigament inculte i ara urbanitzat, de forma irregular, situat a Santanyí, 
en es Cap des Moro, entre Lo d'en Moreta i es Turons d'en Portell.
 
Lo d'en Miquerillo
Fonètica: ÇD««ÈR´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de forma irregular, cobert de vegetació espontània, situat en 
es Cap des Moro, entre na Llagosta i Lo de sa Tia Selva.
 
Lo d'en Mitjanit
Fonètica: ÇD«Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, mig conradís i mig pleta, situat a baix de Consolació, 
entre es Turó d'en Simon i sa Marina de Consolació.
 
Lo d'en Moliner
Fonètica: ÇD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506
Situació: interior

Trinxa llarga de terreny, ocupada per conradissos sense arbres, un hort  i  una 
pleta amb una casa, situada a Cas Perets, entre Lo d'en Barres i Lo des Porrassaret.
 
Lo d'en Morei
Fonètica: ÇD«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
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Longitud: 515
Situació: interior

Terreny curiablanquer, en sa major part de conreu amb arbres, situat en es Pujol, 
entre es Pinaró de Can Generè i la partió de Felanitx. És de forma rectangular, d'uns 450 
m de llargària, per uns 175 m d'amplària. Està dividit en sis tanques i conté algunes 
pletes. Hi corren dos torrentells, entre els 90 m i els 100 m d'altitud.
 
Lo d'en Moreno
Fonètica: ÇD«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca aturonada de forma irregular, amb garrovers i alguns ametlers, situada a la 
Costa, dins na Jaume, entre es Pins de n'Aixeta i es Carreró d'en Colomí.

Lo d'en Moreta
Fonètica: ÇD«ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 515.5
Situació: interior

Antiga tanca de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, mig urbanitzada, 
situada a Santanyí, en es Cap des Moro, entre Ca na Vell i es Pinar des Mojaral.
 
Lo d'en Moro
Fonètica: ÇD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca  romboïdal  amb pocs  arbres,  situada  a  la  Costa,  possiblement  dins  na 
Jaume, entre es Quartó de na Rosa i sa Tanca de ses Figueres.
 
Lo d'en Moro
Fonètica: ÇD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a s’Alqueria 
Blanca, entre sa Barraca d'en Carles i es Torrent d'en Timoner.
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Lo d'en Mort
Fonètica: *ÇD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'un  terreny  de  localització  desconeguda.  El  topònim 
testimonia possiblement un estadi anterior del malnom actual santanyiner Pere Mort.

1879, Lo d'en Mort. PSS.
 
Lo d'en Mosso
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma rectangular, situada a s’Alqueria Blanca, 
en es Pujol, vora es Clot d'en Peris, entre es Pujol de Son Vent i Lo d'en Pesal.
 
Lo d'en Mosson
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de forma irregular, situada a la Costa, vora na Jaume, entre sa Pleta de na 
Lluca i sa Vinya Nova. Una part és terra conradissa i l'altra garriga.
 
Lo d'en Neo
Fonètica: ÇD«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de forma rectangular plena d'arbres joves, situada a la Costa, vora es Camí 
des Coll, entre es Torrent d'en Bossa i sa Vinya.
 
Lo d'en Nin
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
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Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal amb arbres, situada a la Costa, dins sa Vela, entre Lo 
d'en Cerrut i es Sestadors.
 
Lo d'en Palles
Fonètica: ÇD«È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, situat en es Llombards, dins 
na Bragues.

Lo d'en Pariret
Fonètica: ÇD««RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom de dues tanquetes de forma romboïdal, situades a la Costa, prop de Can 
Puça, dins na Jaume, entre Lo d'en Colomí i Lo des Campaner. Són tanques conradisses, 
amb arbres i un bocinet de pleta.

El malnom Pariret és una forma diminutiva i monoftongada de paraire.
 
Lo d'en Parra
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508.5
Situació: interior

Parcel·la de terreny conradís, sense arbres, situada a Santanyí, dins es Camp d'en 
Torrella, vora sa Quarterada des Pont.
 
Lo d'en Pascolí
Fonètica: ÇD««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en tres tanques i un 
corralet, situat a ses Salines, dins Cas Perets i sa Barraca d'en Cenrí.
 
Lo d'en Pau
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Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, dins 
Son Durí, entre Lo des Mut i na Planes.
 
Lo d'en Pep
Fonètica: ÇD«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca conradissa sense arbres, de forma romboïdal, situada baix des Puig Gros, 
entre es Camí des Creuers i es Camí des Coll.
 
Lo d'en Pep de Morell
Fonètica: ÇD«ÇE«ÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Nom de dues tanques amb arbres situades a Cas Perets,  entre es Camí de sa 
Figuera Grossa i es Camí d'en Burguera.
 
Lo d'en Perdut
Fonètica: ÇD««RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510.5
Situació: interior

Petita tanca trapezoïdal amb arbres, situada a la Costa, entre Can Garrit i Son 
Vidal.
 
Lo d'en Pere
Fonètica: ÇD«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior
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Nom d'un terreny de Cas Perets de forma rectangular, situat entre Son Ferrer i sa 
Quarterada.
 
Lo d'en Pere
Fonètica: ÇD«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanqueta trapezoïdal de conreu, amb alguns arbres, situada a Cas Perets, entre es 
Saragall d'en Cosina i es Serral d'en Marió.
 
Lo d'en Pere Gran
Fonètica: ÇD«ÇR«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Nom de dues tanques de forma trapezoïdal,  amb ametlerar i minses restes de 
pleta, situades a la Costa, dins ses Pletes d'en Cavella, no gaire lluny de les cases de Son 
Ferreret. El malnom Pere Gran prové de Cas Concos.
 
Lo d'en Perlo
Fonètica: ÇD«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, de forma romboïdal, situat vora Portopetro, a sa 
Punta, dins es Sementer de sa Mosquera.
 
Lo d'en Pesal
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma rectangular, situada en es Pujol, vora es 
Clot d'en Peris i prop de Lo d'en Mosso.
 
Lo d'en Pesal
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
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Latitud: 4360
Longitud: 508
Situació: interior

Conjunt de tres tanquetes santanyineres, la major de les quals té forma irregular. 
Es troben situades a ses Angoixes, entre Lo d'en Malric i sa Pleta Gran de Son Danusset. 
Són  de  conreu  i  tenen  arbrat  residual  d'ametlers  i  un  barracull  d'un  aiguavés.  El 
propietari, de Cas Concos, era de llinatge Caldentey.
 
Lo d'en Polla
Fonètica: ÇD«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 516.5
Situació: interior

Denominació alternativa, no cartografiada, de sa Conca d'en Polla, tanca situada 
a Calonge, dins sa Conca, entre es Pujol i sa Vinya.
 
Lo d'en Poncet
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508
Situació: interior

Variant no cartografiada des Sementer d’en Poncet, situat a Santanyí, dins ses 
Angoixes. Poncet és malnom concarrí.
 
Lo d'en Portell
Fonètica: ÇD«RÈ´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de forma irregular, amb arbres, situada a Cas Perets, entre sa Bassa des 
Rafal Palla i sa Tanca d'en Manresa.
 
Lo d'en Potecari
Fonètica: ÇD««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512
Situació: interior

Variant  no cartografiada de sa Tanca des Potecari  Benet,  situada a  Santanyí, 
entre Son Coves i es Camí de Son Pulla.
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Lo d'en Pruneres
Fonètica: ÇD«RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, de forma trapezial, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre es Torrent d'en Vica i Lo d'en Tanca.
 
Lo d'en Pujoleta
Fonètica: ÇD«ZÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres,  de forma rectangular, situada en es Pujol, 
entre Lo d'en Mosso i Can Generè. El malnom Pujoleta no deu provenir des Pujol, sinó 
del lloc dit es Pujolets, vora Consolació.
 
Lo d'en Pujoleta
Fonètica: ÇD«ZÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 515.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb ametlers i garrovers, de forma pentagonal irregular, situada 
a Santanyí,  en es Cap des Moro, entre Ca na Vell i sa Tanca d'en Biel Jaumeta.
 
Lo d'en Rafel Frare
Fonètica: ÇD«R«EÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, format per dues tanques, situades a Calonge, entre 
sa Conca i Lo d'en Feo.
 
Lo d'en Rasca
Fonètica: ÇD«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
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Situació: interior

Nom de tres tanques de Cas Perets, situades vora la partió des Rafal Genars, 
entre Lo d'en Garballó i sa Vinyeta.
 
Lo d'en Rave
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situada a s'Alqueria Blanca, 
entre Lo des Tort i es Torrent d'en Blanca.
 
Lo d'en Rave
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca conradissa formada per dues parcel·les, una de les quals té arbrat. És de 
forma quasi trapezoïdal i es troba a Santanyí, entre na Conca i na Genars.
 
Lo d'en Reüll
Fonètica: ÇD««È´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanqueta de forma trapezoïdal amb alguns arbres, situada a Cas Perets, entre Ca 
n'Escrivana i ses Tanques des Guaret Vell.
 
Lo d'en Rigo
Fonètica: ÇD«ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tancó de forma irregular, situat en es Llombards, entre sa Pleta d'en Feo i Can 
Torres.
 
Lo d'en Rita
Fonètica: ÇD«È«
Terme: ses Salines
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Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca amb arbres, aproximadament quadrangular, situada a Cas Perets, entre es 
Tancat Nou i Lo des Piquers.
 
Lo d'en Rita
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal amb pocs arbres, situada a la Costa, entre Lo d'en 
Gustí Pepa i Lo d'en Barrala.
 
Lo d'en Roca
Fonètica: ÇD«È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de forma romboïdal, amb dos conradissos i un mitjà, situada a Cas Perets, 
entre Lo des Piquers i sa Tanca d'en Proenç.
 
Lo d'en Rossinyol
Fonètica: ÇD«Èø�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 516
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situada a s'Alqueria Blanca, 
entre ses Vinyes de na Clavet i na Cama.
 
Lo d'en Sabater
Fonètica: ÇD««B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, situada a Calonge, dins es Comtès, entre Lo des 
Cabo Rigo i sa Bassa d'en Guida. El malnom Sabater existeix a s'Alqueria Blanca i a 
Calonge.
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Lo d'en Sales
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior

Conjunt de dos tancons de forma triangular, situat en es Llombards, entre na 
Conill i es Carreró Estret.
 
Lo d'en Sanç
Fonètica: ÇD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu,  de  forma trapezoïdal,  amb una part  molt  poblada d'arbres, 
situada a Cas Perets, entre Lo de na Solera i s'Escaleta.
 
Lo d'en Sanç
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, xapat per un camí i 
situat a s'Alqueria Blanca, dins es Camp d'Amunt de Dalt.

Lo d'en Serral
Fonètica: ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510
Situació: interior

Conjunt de dues tanques de forma irregular, una de les quals és pleta d'ullastres 
amb alguns pins. Fa poc que hi feren un xalet; l'altra, que té una barraca d'un vessant, és 
conradissa, amb ametlers. Estan situades a la Costa, entre na Velera i Lo d'en Pere Gran.
 
Lo d'en Simonet
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510.5
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Situació: interior

Tanca rectangular amb pocs arbres, situada a la Costa, dins na Jaume, vora Lo 
d'en Llebres.
 
Lo d'en Soler
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Nom de dues tanques rectangulars amb arbres, situades a la Costa, entre na Pou i 
Can Blai Blai.
 
Lo d'en Sull
Fonètica: ÇD«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Conjunt quasi quadrangular de cinc tanques, situades a la Costa, entre la partió 
de Felanitx i na Jaume, quatre de les quals són de conreu amb arbres i la cinquena és 
coberta de vegetació espontània. L'antropònim procedeix de Cas Concos.
 
Lo d'en Sull
Fonètica: ÇD«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, situat a s’Alqueria Blanca, 
en es Pujol, vora sa Marina des Sabaters, entre Lo d'en Bonjesús i Can Pelat.
 
Lo d'en Tanca
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
vora Lo d'en Pruneres, entre es Serral Rubí i sa Pleta de na Timonera.
 
Lo d'en Terringo
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Fonètica: ÇD««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca conradissa en forma d'ela, amb arbres i una caseta, situada a Cas Perets, 
entre sa Figuera Grossa i Cas Busqueret.
 
Lo d'en Teuler
Fonètica: ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tanca  conradissa  de  forma  aproximadament  trapezoïdal,  amb  arbres,  situada 
vers s’Alqueria Blanca, entre Son Punta i sa Comuna.
 
Lo d'en Tibús
Fonètica: ÇD«ÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma aproximadament  romboïdal,  situada a 
Calonge,  entre  s'Hort  des  Clos  i  sa  Figuereta.  Sobre  aquest  malnom,  possiblement 
d’origen felanitxer, masculinització de Tibussa, vegeu es Comellar de na Tibussa.
 
Lo d'en Tolet
Fonètica: ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb  pocs  arbres,  de  forma  trapezoïdal,  situat  a  baix  de 
Consolació, dins sa Marina, vora ses Coves de sa Grava. El malnom  Tolet, prové del 
topònim curiablanquer  s'Hostalet, a través de metàtesi,  s'Hestolet, i desaglutinació de 
fals article, es Tolet.
 
Lo d'en Tomàs
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
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Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, de forma aproximadament triangular, situada 
a s'Alqueria Blanca, dins ses Garines, vora lo des Saig.
 
Lo d'en Tomàs Fesol
Fonètica: ÇD«Ç«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada des Cantó d'en Fesol, tanca situada en es Llombards, 
dins na Faró Nova, vora sa Rota de sa Marina.
 
Lo d'en Torrelles
Fonètica: ÇD«È´«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505
Situació: interior

Tanca  romboïdal  amb pocs  arbres,  migpartida  per  una  paret  i  situada  a  Cas 
Perets, vora sa Barraca d'en Cenrí i sa Tanca d'en Bennàsser.
 
Lo d'en Torrelletes
Fonètica: ÇD««È´««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca santanyinera de forma irregular, conradissa i arbrada, entre Can Sebastià 
Terrassa i Lo des Forner.
 
Lo d'en Tort
Fonètica: ÇD«È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal de Cas Perets, entre Lo d'en Xesc Bord i sa Bassa 
des Rafal Palla.
 
Lo d'en Trapasser
Fonètica: ÇD«R««È
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat prop de Portopetro, 
dins s'Olivera.
 
Lo d'en Trilles
Fonètica: ÇD«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant de sa Paret Nova, potser una mica més antiga, tanca situada a la Costa, 
dins na Guergori.
 
Lo d'en Trossos
Fonètica: ÇD«ÈR�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Conjunt de dues tanques, una de les quals de forma rectangular, amb ametlers, i 
l'altra trapezoïdal, abans amb figueres de moro i ara amb un xalet. Estan situades a la 
Costa, dins Son Ferreret, vora ses Rotes Noves.
 
Lo d'en Vermell
Fonètica: ÇD«M«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Franja de terreny urbanitzat, situat a Santanyí, dins Son Moja, entre sa Quintana 
de Son Moja i es Torrent des Metge Manresa. Actualment no es coneix Vermell com a 
malnom.
 
Lo d'en Vetla
Fonètica: ÇD«MÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514
Situació: interior
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Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, entre 
Ca l'Amo Andreu Bet i na Moreions.
 
Lo d'en Vidal
Fonètica: ÇD«MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situada a s'Alqueria Blanca, 
vora sa Comuna de Son Durí possiblement dins s'Ullastre Verd.
 
Lo d'en Vinater
Fonètica: ÇD«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca conradissa, amb arbres, situada a Santanyí, dins es Camp d'en Bover, vora 
sa Tanca des Mestre i vora es Camp Llarg.
 
Lo d'en Viudos
Fonètica: ÇD«MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma rectangular, situada a s'Alqueria Blanca, 
entre sa Tanca d'en Bitla i ses Garines.
 
Lo d'en Xesc
Fonètica: ÇD«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, llarga i estreta, de forma rectangular, situada a la 
Costa, vora sa Tanca d'en Cama.
 
Lo d'en Xesc Bord
Fonètica: ÇD«ÇS«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
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Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Nom d'una tanca de conreu amb arbres, de forma irregular,  i d'un corral, de Cas 
Perets, situats entre Lo d'en Curt i na Clapers.
 
Lo d'en Xet
Fonètica: ÇD«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510
Situació: interior

Nom de dues finques amb arbres i una caseta, situades a la Costa, vora entre el 
límit del terme de Felanitx i na Velera. A una part hi ha ametlers joves; a l'altra, un xalet 
amb un jardí. L'antropònim, propi de Cas Concos, deu ser una afèresi i masculinització 
d'aixeta.
 
Lo d'en Xim
Fonètica: ÇD«ÈS
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Nom de dues tanques de forma irregular, amb arbres, situades a Cas Perets, entre 
Can Pol i sa Tanca d'en Ferrer.
 
Lo d'en Xixili
Fonètica: ÇD«SÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de conreu amb casa, arbres i figueres de moro, de forma irregular, situada 
a la Costa, vora sa Mitja Lluna, entre es Forn de Calç i es Sestadors. Xixili prové d'una 
palatalització del prenom Cecili, amb assimilació vocàlica. És probable que ens arribi a 
través del femení Cecília, que, contràriament al masculí, no és desconegut a la comarca.
 
Lo d'en Xoixa
Fonètica: ÇD«ÈSS«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior
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Tanca  trapezoïdal,  sense  arbres,  situada  a  Cas  Perets,  entre  s'Era  Nova  i  sa 
Quarterada d'en Gerrer.
 
Lo d'en Xorquet
Fonètica: ÇD«SRÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505
Situació: interior

Tanca trapezoïdal amb arbres, situada a Cas Perets, entre Lo de na Cossi i es 
Racó de n'Amera.
 
Lo d'en Xorret
Fonètica: ÇD«SÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Calonge, dins es 
Comtès, entre Can Rebeu i Can Rebeu Vell. El malnom sembla que prové de s'Alqueria 
Blanca.
 
Lo de Ca sa Muda
Fonètica: ÇD«Ç«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 516
Situació: interior

Antic terreny de conreu amb ametlers, de forma irregular, situat entre es Torrent 
de Solimina i sa Costa d'en Cànaves. Hi ha una barraca de curucull. Avui està destinat a 
aparcament del parc natural de Mondragó.
 
Lo de Cas Ferrers
Fonètica: ÇD«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-5
Latitud: 4361
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tanca llarga i estreta amb pocs arbres, situada a ses Angoixes, vora la partió de 
Felanitx.
 
Lo de Cas Pins
Fonètica: ÇD«È
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca llarga de forma trapezoïdal situada a Santanyí, en es Camp d'en Torrella, 
dins na Capbaixa. És un sementer net i només en el seu extrem més ample té alguns 
arbres. Cal suposar que era propietat de Cas Pins, una casa de s'Alqueria Blanca. 
 
Lo de l'Amo en Jeroni
Fonètica: ÇD«ÇZ«ÈR�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Trinxa de conradís, llarga i estreta, de forma trapezoïdal, amb arbres, situada a 
Cas Perets, entre es Pletó i es Mitjà d'en Clar.
 
Lo de l'Amo en Pere Ferrando
Fonètica: ÇD«ÇÇR««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal,  format per tres tanques de conreu, amb arbres, 
situat a la Costa de Son Vidal, entre na Rada i Can Beu.
 
Lo de la Ceda
Fonètica: ÇD««ÈD«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, situat a ses Salines, a Cas Perets, entre Can Pubil 
i es Rafalet. Nom modern, basat en un malnom saliner actual, corresponent a les sigles 
del partit de la Confederación Española de Derechas Autónomas, creat a Madrid el 1933 
i desaparegut en esclatar la Guerra Civil. El malnom s'aplica a una família que regentava 
un establiment en el local que era la seu del partit.
 
Lo de Mestre Bernat Orell
Fonètica: ÇD«ÇER«B«ÇÈR´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514.5

1014



Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situada a Santanyí, a 
s'Estret des Temps, entre sa Tanca de Madò Andreva i sa Barraca d'en Rafeló.
 
Lo de Mestre Francisco
Fonètica: ÇD«ÇER«R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu, quasi sense arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, en es 
Cap des Moro, entre na Llagosta i sa Tanca des Conco.
 
Lo de n'Escrivà
Fonètica: ÇD««RÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca en forma d'ela, conradissa en sa major part, situada a Cas Perets, entre sa 
Pleta de Son Ferrer i es Pletó.
 
Lo de na Baltasana
Fonètica: ÇD««B««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca llarga i estreta, amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Cas Perets, 
entre sa Tanca d'en Tromper i Lo des Pareller.
 
Lo de na Bennàsser
Fonètica: ÇD««B«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de forma allargada amb arbres, situada a la Costa, entre Son Ferreret Vell 
i es Malanyar.
 
Lo de na Biela
Fonètica: ÇD««BÈE«
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal sense arbres, situada a la Costa, dins Son Ferreret, 
vora sa Tanca de s'Era.
 
Lo de na Cossi
Fonètica: ÇD««È�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal, amb conradís arbrat i pleta, situada a Cas Perets, 
entre Lo d'en Xorquet i sa Figuera Grossa.
 
Lo de na Generena
Fonètica: ÇD««Z««ÈRE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca santanyinera de forma aproximadament rectangular, amb arbres, entre Can 
Garrit i  Son Vidal. El malnom, de procedència curiablanquera i,  en última instància, 
possiblement felanitxera,  és feminització de  (<  Generer).  A Felanitx,  el malnom és 
pronunciat evidentment amb [e] tancada i fa el femení Generera. 
 
Lo de na Guinyona
Fonètica: ÇD««ÆÈø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Guinyona, finca situada a la Costa, a Can Jordi.
 
Lo de na Maria Aina
Fonètica: ÇD«««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny conradís amb arbres, situat a la Costa, entre es Revolt de sa Vela i Can 
Xurí.
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El  prenom  Aina és  la  forma  mallorquina  d'Anna,  ja  que  és  general  a  l’illa 
l'evolució [nn] > [jn], com Susanna > Susaina, Agnès > Ainès, manna > maina, sagnar 
> sainar, top. Taraxna > *Taranna > Taraina.
 
Lo de na Mossa
Fonètica: ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca de forma rectangular amb arbres, situada a la Costa,  vora la partió de 
Felanitx, entre na Palou i es Xebel·linar.
 
Lo de na Nofra Moja
Fonètica: ÇD««Ç�R«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 513
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situada a Santanyí, 
dins ses Valentines, vora ses Madraves.
 
Lo de na Solera
Fonètica: ÇD««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Trinxa llarga de terreny de forma trapezoïdal, conradissa i amb arbres, situada a 
Cas Perets, entre sa Basseta i Lo d'en Sanç.
 
Lo de s'Escaravat
Fonètica: ÇD«««R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, mig conradís i mig pleta, situat a Santanyí, prop des 
Caló d'en Boira, entre Lo d'en Barrió i na Pellissera.
 
Lo de s'Escolà
Fonètica: ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-5
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Latitud: 4360
Longitud: 508
Situació: interior

Formen aquest lloc, situat a la Costa, vora la partió de Felanitx, quatre tanques 
de conradís i dos corrals. Hi ha un aiguavés amb una portassa i al costat una barraca. 
Eren de l'escolà de l'església de Cas Concos.
 
Lo de sa Fornera
Fonètica: ÇD««RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, dividit en dues tanques i un 
corralet, i situat a Santanyí, vora Son Morlà, entre sa Barraca d'en Salom i sa Barraca 
d'en Moló.
 
Lo de sa Galereta
Fonètica: ÇD««Æ««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508
Situació: interior

Tanca  de  forma  irregular,  amb  pocs  ametlers  i  qualque  figuera,  situada  a 
Santanyí, al costat des Carreró de s'Eixorca. Era de l'avi de l'informador Josep "de sa 
Galereta", de Cas Concos. També se'n diu Can Moix.
 
Lo de sa Madona Lluca
Fonètica: ÇD«««ÇD�«È´«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506.5
Situació: interior

Sementer  en  forma de  pentàgon  irregular,  gairebé  sense  arbres,  situat  a  Cas 
Perets, entre sa Tanca de Davant ses Cases, de Son Ferrer, i es Camp d'en Veça.
 
Lo de sa Rota des Fusters
Fonètica: ÇD««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior
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Terreny de forma trapezial,  avui totalment urbanitzat,  situat a Santanyí, en es 
Cap  des  Moro,  entre  na  Clapers  i  na  Fustera.  El  nom fa  referència  als  propietaris 
anteriors a l'establiment de la finca, una gent dita de sa Rota des Fusters, topònim de les 
immediacions de Consolació.
 
Lo de sa Rota des Fusters
Fonètica: ÇD««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 508.5
Situació: interior

Conjunt de dues tanques estretes amb pocs arbres, alguns garrovers grossos i 
restes d'ametlers, situat a Santanyí, a ses Angoixes.
 
Lo de sa Sabatera
Fonètica: ÇD«««B«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tanca conradissa de forma quasi rectangular. Té dues franges de pleta. Es troba 
situada cap a Consolació, vora Son Pinta, entre sa Comuna i sa Serra.
 
Lo de sa Tia Selva
Fonètica: ÇD««Ç«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny inculte, de forma irregular, situat a Santanyí, en es Cap des Moro, entre 
sa Quintana d'en Palles i Lo d'en Miquerillo.
 
Lo de ses Barreres d'en Bennàsser
Fonètica: ÇD««RB«ÇR«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca quadrangular amb garrovers, situada a la Costa, entre Son Ferreret Vell i 
sa Tanqueta.
 
Lo de ses Forneres
Fonètica: ÇD««ÈR«
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Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca de forma aproximadament rectangular, amb arbres, situada a Cas Perets, 
entre Lo des Forn i Lo d'en Capità.
 
Lo de ses Guillems Granes
Fonètica: ÇD««RÆNÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-5
Latitud: 4361
Longitud: 508
Situació: interior

Conjunt de dues tanques estretes, una de les quals és un esvaït amb restes de 
figueres. Estan situades a ses Angoixes, entre Lo de s'Escolà i Lo d'en Garrot. Hi han fet 
una casa. Les Guillems Granes eren dues germanes de Cas Concos.
 
Lo de ses Pruneres
Fonètica: ÇD««RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situada a s'Alqueria Blanca, 
prop de Can Xurí, entre es Comellar de sa Molinera i es Pi de sa Creu.
 
Lo de Son Sard
Fonètica: ÇD«�ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i algunes cases, situat a Santanyí, prop des Caló 
d'en Boira, entre Lo d'en Biga i Lo d'en Barrió. 
 
Lo des Batlet
Fonètica: ÇD«RB«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior
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Terreny de  conreu,  de  forma  romboïdal,  dividit  en  dues  tanques,  situades  a 
Calonge, vers es Comtès, entre Can Bielet i Can Rebeu.
 
Lo des Bauç
Fonètica: ÇD«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca  llarga i  estreta,  amb arbres,  situada  a  Santanyí,  vora  sa  Bassa  de  ses 
Angoixes.
 
Lo des Cabo
Fonètica: ÇD«ÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i una caseta, de forma irregular, situat a Calonge, 
vora es Corrals Nous, entre Lo d'en Galerí i es Torrent.
 
Lo des Cabo Rigo
Fonètica: ÇD«ÇBÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  trapezial,  situada  a  Calonge,  en  es 
Comtès, dins ses Tanques Velles.
 
Lo des Caminer
Fonètica: ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 509
Situació: interior

Conjunt de cinc tanques de forma irregular, tres de les quals de conreu i dues 
estan  ocupades  per  pletes,  situat  a  Santanyí, prop des  Camp d'en Torrella,  entre na 
Perellona i Can Torrelles.
 
Lo des Campaner
Fonètica: ÇD«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
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Latitud: 4360.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de forma rectangular, amb pocs arbres, situat a la Costa, dins na Jaume, 
vora Lo des Fuster Extern.
 
Lo des Caranyos
Fonètica: ÇD««ÈRø
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
Situació: interior

Nom de quatre tanques de formes diverses, amb arbres, situades a Cas Perets, 
entre sa Tanqueta i la partió des Rafal Genars.
 
Lo des Comís
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509
Situació: interior

Conjunt de sis o set tanques situades a Santanyí, entre Can Joan Terrassa i na 
Palou, al costat de la partió de Felanitx. Comís és, segurament, una forma abreujada de 
fideïcomís, disposició testamentària que obliga el qui rep una herència a conservar-la 
per a una tercera persona, que n’és la fideïcomissària.
 
Lo des Conco en Guillem
Fonètica: ÇD«ÇNïÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca conradissa amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Cas Perets, entre 
Can Nova i es Saragall d'en Cosina.
 
Lo des Conco en Julià
Fonètica: ÇD«ÇNZÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 518
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Calonge, entre es 
Pins des Pins i ses Mengues.
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Lo des Conco en Pep
Fonètica: ÇD«ÈNÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal amb molts d'arbres i un corralet de figueres de moro, 
situada a  Santanyí, entre  es  Coster  de ses  Angoixes  Noves i  sa  Pleta  Gran de Son 
Danusset.
 
Lo des Forn
Fonètica: ÇD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca de forma irregular, amb arbres, situada a Cas Perets, entre sa Tanqueta i 
Lo de ses Forneres.
 
Lo des Forner
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Conjunt de dues tanques de forma irregular amb pocs arbres, situades a Santanyí, 
dins ses Angoixes, entre Lo d'en Torrelletes i sa Tanca de sa Rota des Fusters.
 
Lo des Fuster Extern
Fonètica: ÇD«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanqueta  rectangular  sense  arbres,  situada  a  la  Costa,  dins  na  Jaume, 
perpendicularment a Lo d'en Simonet.
 
Lo des Garriguer
Fonètica: ÇD«RÆ«ÈÆ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505.5
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Situació: interior

Parcel·la de forma trapezoïdal, amb arbres, situada a Cas Perets, entre Lo des 
Pareller i Lo d'en Madona.
 
Lo des Molí des Velar
Fonètica: ÇD«RÇDRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, cobert de pinar, situat en es Cap des Moro, entre 
na Llagosta i es Torrent des Sivinar. Porta el nom de la casa propietària, la gent des 
Molí des Velar.
 
Lo des Moliner de Son Vidal
Fonètica: ÇD«RÇD«Ç�MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, situada a Santanyí, en es Caló des Macs, vora Son 
Morlà i vora sa Barraca de na Santa.
 
Lo des Molts
Fonètica: ÇD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny forestal de forma irregular, situat a Calonge, dins es Comtès, vora es 
Torrent d'en Galerí. Aquesta marina era propietat de molta gent, segons contaven els 
vells, per la qual cosa també en diuen Lo des Tots.
 
Lo des Mut
Fonètica: ÇD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb arbres,  de  forma trapezoïdal,  situada  a  Santanyí,  vora 
s'Hort d'en Bennàsser. Té un petit corralet.
 
Lo des Mut
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Fonètica: ÇD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny  curiablanquer  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  aproximadament 
rectangular, situat prop de Portopetro, dins Son Durí, vora s'Ullastre Verd.
 
Lo des Pareller
Fonètica: ÇD««R«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Parcel·la llarga i estreta, amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Cas Perets, 
entre Lo de na Baltasana i Lo des Garriguer.
 
Lo des Peller
Fonètica: ÇD««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4355
Longitud: 515
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a Santanyí, en es Cap 
des Moro, entre sa Tanca des Pedacer i ses Tanques des Milà Torres. El malnom Peller, 
propi de Santanyí, prové de paeller, per reducció del hiat.
 
Lo des Pins
Fonètica: ÇD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de forma aproximadament  rectangular, situada a Cas Perets,  amb dues 
casetes, entre es Tancat Vell i Lo des Piquers. Està ocupada per un conradís amb arbres i 
un racó de pleta. Els propietaris eren des Pins, una casa de s'Alqueria Blanca.
 
Lo des Piquers
Fonètica: ÇD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506
Situació: interior
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Trinxa  llarga  de  terreny,  formada  per  sis  parcel·les,  cinc  de  les  quals  són 
conradisses amb arbres i una pleta, situades a Cas Perets, entre sa Pleta de Son Ferrer i 
Lo des Porrassaret.
 
Lo des Poncets
Fonètica: ÇD«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca de forma aproximadament quadrangular, situada a Cas Perets, entre Can 
Curt  i  es  Camí  de  Ca  n'Escrivana.  És  un  conradís  amb arbres,  dividit  en  diverses 
parcel·les.
 
Lo des Porrassaret
Fonètica: ÇD«««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de forma quasi rectangular, sense arbres, situada a Cas Perets, entre es 
Rafalet i Lo d'en Moliner.
 
Lo des Porrassaret
Fonètica: ÇD«««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506.5
Situació: interior

Tancó llarg i estret, de forma trapezoïdal, amb arbres, situat a Cas Perets, entre 
Lo de sa Madona Lluca i sa Quarterada d'en Boira.
 
Lo des Rellons
Fonètica: ÇD««È9
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 508
Situació: interior

Es diuen així dues tanquetes santanyineres gairebé sense arbres, situades a ses 
Angoixes, entre sa Pleta Gran de Son Danusset, ses Tanques d'en Roger i Lo d'en Pesal. 
Els  Rellons són de s'Alqueria  Blanca. Un membre d'aquesta família  era gendre d'en 
Pesal.
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Lo des Roters
Fonètica: ÇD«È
Terme: es Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506
Situació: interior

Nom de cinc trossos de terra conradissa amb arbres, situats a Cas Perets, entre na 
Vallespira i sa Tanca d'en Roter i també d'una altra parcel·la no gaire llunyana, vora Lo 
des Ferrers  i sa Tanca de Can Xemena.
 
Lo des Sabaters
Fonètica: ÇD««B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
Situació: interior

Porció allargada de terreny, de forma irregular, situada a Santanyí, vers es Coll, 
vora  sa  Pleta  de  na  Lluca.  Hi  alternen  diverses  clapes  grans  de  vegetació  natural  i 
conradissos amb pocs arbres.

Lo des Saig
Fonètica: ÇD«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tanca  llarga,  de  forma  trapezoïdal,  amb  arbres,  situada  a  la  Costa,  vora  la 
carretera de Felanitx, davant es Camp de ses Abelles.
 
Lo des Saig
Fonètica: ÇD«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma pentagonal irregular, dividit  en dues 
tanques, situat a s'Alqueria Blanca, vora sa Costa de Son Sanç, entre Can Meler i ses 
Garines.

Lo des Secorrimat
Fonètica: ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
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Latitud: 4355
Longitud: 516
Situació: interior

Antic esvaït de forma irregular, ara urbanitzat, situat a Santanyí, en es Cap des 
Moro, entre sa Pleta d'en Coloma i el litoral. El topònim deu reflectir un malnom.

Lo des Tort
Fonètica: ÇD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma rectangular, situada a s'Alqueria Blanca, 
entre na Timonera i Lo d'en Rave.
 
Lo des Tots
Fonètica: ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517
Situació: interior

Variant no cartografiada de Lo des Molts,  marina situada a Calonge, dins es 
Comtès,  vora  es  Torrent  d'en  Galerí.  Contava  la  gent  vella  que  aquest  terreny era 
propietat de moltes persones.
 
Lote, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny curiablanquer de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  en es 
Pujol,  entre es Clot d'en Peris i  sa Tanca de ses Bruixes.  El castellanisme al·ludeix, 
probablement, a un conjunt de parcel·les venudes com un sol bloc de terrenys.
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M
Maciana, na
Fonètica: *««È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim extingit, de localització desconeguda. Era un terreny de conreu.

1818, ne Meciane. Apeo de Garay (Santanyí).

Macolí, es
Fonètica: «R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 515
Situació: litoral

Variant no cartografiada del nom de sa Pedra, pesquera de la costa de Santanyí, 
situada a Cala Figuera, entre es Banquet i sa Punta de sa Cala. Les grans dimensions de 
la roca que en motiva el nom han estat objecte de recreació humorística.
 
Maçolinga, na
Fonètica: ««Èï«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tancó de forma trapezoïdal, envaït per l'ullastrar, situat a la Costa, entre Lo d'en 
Xet i la partió de Felanitx. Es tracta d’una variant del malnom Marcel·lina, amb el sufix 
-inga i amb pas -rs- > -ss-, com l'antic cossari < corsari.
 
Macs Blaus, es
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny llombarder, situat a sa Vallet, dins es Matar Gran, vora la carretera del 
far. Deu el nom a unes pedres blavoses que afloren dins els sementers.
 
Macs Vermells, es
Fonètica: «RÇ«RÈ«
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny forestal, situat a Santanyí, dins Son Morlà, entre sa Costa de sa Barrera i 
es Torrent des Pou.
 
Madraves, ses
Fonètica: «R«ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 513
Situació: interior

Topònim quasi  del tot  extingit,  però recordat encara per diversos informants, 
dels  quals  alguns  sabien  que  era  un  lloc  situat  a  Santanyí,  dins  ses  Valentines.  La 
documentació, que transmet el nom també amb l'article àrab, ha permès situar-lo amb 
seguretat a una finca localitzada al costat des Carreró de na Petita. És més freqüent la 
variant de ses Modraves. És probable que tengués una extensió territorial considerable i 
tal vegada era el nom antic de ses Valentines, com deia un informant.

És nom congènere de Mandrava (Inca) i de l'Almadrava (Pollença), documentats 
Almadraba  Hua  Denmet?  Arrauj (Inca)  i  Almadraba o  Almadraba  Abenmaymon 
(Pollença). Vide: A. Poveda Sánchez (1979-1980: 13). AMC i GRB documenten (1993: 
121) una Almadraua a Manacor. L'ètim és l'àrab al madraba 'la teulera'.

1805, las Almadravas. PcR.
1878, 14 de setembre, Las Almadravas. PcJA.
1905, 14 de juny, Ses Almadravas. PcJA.

Magdalenes, ses
Fonètica: «R««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 513.5
Situació: interior

Nom de  dues  tanques  de  conreu amb arbres  i  un  redol  de  pleta,  situades  a 
Santanyí,  entre  na  Turca  i  es  Torrent  d'en  Roig.  Tot  i  que,  en  el  si  de  la  família 
propietària d'aquest terreny, Magdalena és un nom freqüent, sembla que el topònim s’ha 
de posar en relació amb una varietat de raïm així anomenat. Se sap que en aquesta finca 
hi havia raïm de la varietat  lloreta i  que la tanca veïna era dedicada integrament al 
conreu de la vinya abans de l’aparició de la fil·loxera.
 
Magraner d'en Polla, es
Fonètica: «R«ÄR«ÇD«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
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Longitud: 516.5
Situació: interior

Arbre singularitzat, situat a Calonge, a sa Conca d'en Polla.
 
Magraneral, es
Fonètica: «R«ÄR«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassònim ja pròpiament de la mar cabrerenca, no cartografiat, situat a uns 8 
km a llevant de s'Illa des Conills. El límit de llevant el dóna la projecció de la Mare de 
Déu (ço és:  Sant Salvador) pes Racó de sa Comuna; el  del nord es Cap de Llebeig 
(Cabrera) per la riba nord l'illa de na Redona; el del sud el mateix cap per la ribera sud 
de la mateixa illa. Hi ha poc més de 30 braces d'aigua. Deu el nom a una formació d’una 
mena de corall vermellós dit magrana. Un informant en diu es Magranerar, tot i que els 
mots que tenen el sufix col·lectiu -ar solen canviar-lo per -al si contenen alguna vibrant 
o bategant (cf.  arrossal i no *arrossar,  arenal, etc.). Alguns informants pronuncien el 
nom amb metàtesi: es Managreral.
 
Magranerar, es
Fonètica: «R«R«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Variant  no  cartografiada  des  Magraneral,  talassònim  més  tost  de  la  mar 
cabrerenca, situat a uns 8 km a llevant de s'Illa des Conills. 
 
Mal Any, es
Fonètica: «RÈø
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 507.5
Situació: interior

Roteta de forma irregular, gairebé triangular, situada a Santanyí, dins Son Danús 
Nou, entre sa Pleta de ses Tancasses i es Camp de s'Avenc. És coneguda amb la variant 
de sa Rota des Mal Any.

Cal tenir present que l'any 1661 fou conegut a Mallorca com a “el mal any”, en 
el qual no se segà. Vegeu B. Font Obrador (1982: 241).
 
Mal d'Anar, es
Fonètica: «RÇ«È
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Pesquera de dia, de la costa de s'Alqueria Blanca, situada dins es Caló de ses 
Egües, entre es Regatell i sa Jonquereta. Es davalla per uns relleixos de la roca fins a 
una altura d'uns 3 m sobre el nivell de la mar. El nom ja indica que no és fàcil baixar-hi. 
Es requereix una certa habilitat. A la dreta de la pesquera hi ha uns regalims d'aigua, 
molt minsos, que xorrien per la verticalitat de la penya.
 
Mal Davallador, es
Fonètica: «RÇ««´«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Calonge, situada a Cala d'Or, a la boca des Caló de ses 
Dones. L'altura de les penyes és d'uns 4 m i es davalla a la mar per un rost inclinat.
 
Mal Entrador, es
Fonètica: «RÇ«R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347
Longitud: 506.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i 
entre es Davallador de sa Creta i na Malfenera. És un davallador que permet l'accés a la 
part baixa de les penyes, aquí verticals, d'uns 25 m d'altura. Hi ha restes de duna fòssil 
en el camí de baixada. El nom, repetit a Cabrera Gran, deu fer referència a la dificultat 
de transitar-hi.
 
Mal Lloc, es
Fonètica: «RÈ´�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513
Situació: interior

Indret curiablanquer, situat vers sa Penya Bosca, entre els 75 m i els 90 m sobre 
el  nivell  de la mar. És un malpaís  molt  espectacular del terme de Santanyí, gairebé 
l’únic, producte d'una intensa erosió que va arrossegar la terra cap a les parts baixes del 
puig  i  va  deixar  roques  esmolades  al  descobert,  per  entre  les  quals  és  força  difícil 
transitar, ja que alçuren crestes estretes i llenegadisses. També es coneix sota el nom des 
Mal Pas. Aquest mal lloc lleva l’exclusivitat a Menorca de tal denominació (A. Ordinas 
Garau, 2004: 322 i 326).
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Mal Pas, es
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Roca des Mal Pas, lloc de la costa de s'Alqueria 
Blanca, situat dins Portopetro, entre sa Punta des Port i sa Capelleta.
 
Mal Pas, es
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513
Situació: interior

Variant no cartografiada des Mal Lloc, indret curiablanquer, situat vers sa Penya 
Bosca, entre ses Esparegueres i sa Paret Nova.
 
Malanyar, es
Fonètica: «R««Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de forma irregular amb arbres, situada entre Son Ferreret i  na Cibolla. 
Nom transcrit com a el Malanar i el Melenar a dos documents sense data (PcB), un dels 
quals el situa dins Son Ferreret. 
 
Maleta, na
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a So n'Amer, entre sa 
Pleta des Corb i es Figueralet. Malet ha estat, fins fa poc, un cognom de Santanyí.
 
Malfenera, na
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347
Longitud: 506.5
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Situació: litoral

Pesquera de la costa des Llombards, situada entre es Màrmols i es Cap de ses 
Salines i  entre es Mal Entrador i  sa Punta de na Malfenera.  El penyal té uns 15 m 
d'altura i es davalla per una mena de rost. És, potser, l'indret de la costa estudiada que té 
les més belles tonalitats d'aigua. Sembla que el nom ha de fer referència a les dificultats 
d'agafar-hi  molt  de peix.  Els  informants  no saben la raó de tal  nom i diuen que de 
vegades s'hi feien abundoses pescades. Devien ser casos excepcionals?

Mallola, sa
Fonètica: ««È9�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa esfondrada, situada vers sa Penya Bosca, entre es Mal Lloc i s'Era Vella. Es 
dóna el nom de mallola a una vinya jove.

Maltès, es
Fonètica: «R«È«, «RÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Punta de la costa salinera, situada entre sa Platja des Carbó i sa Platja des Dolç, 
concretament  entre s'Escar  d'en Pau i  s'Escar d'en Garballó.  És una punta baixa,  de 
marès, amb tenasses, i un turó immediat d'uns 5 m d'altura, de marès molt molinat. Està 
encarada a l'illa dita na Guàrdies. A la part de llevant, dins el tall d'una pedrera, hi ha els 
fonaments d'una barraca amb un varador excavat dins el marès. Hi ha alguns exemplars 
de ginesta borda (Ephedra fragilis). Antigament hi havia un escull en forma d'esclata-
sang.

Per al qui subscriu, és nom d'explicació desconeguda. No es pot assegurar que hi 
hagi alguna relació amb el cognom Maltès (vegeu un Miquel i un Mateu Maltès el 1502, 
RRV, Comes, p. 206 i 252). A Valldemossa tenim es Camp des Maltès com a possible 
congènere  (CTM,  p.  206  i  MGM,  8w-3h).  La  labialització  que  presenta  la  variant 
fonètica  moltès és  deguda al  contacte amb la  /m/ (cf.  el  zoònim guàtlera  maltesa > 
guàtlera moltesa, a ses Salines).

Mandalmar
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior
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Nom antic, desaparegut, des Llombards, documentat entre 1259 i 1366. A partir 
de 1244, l'alqueria que designava ja era en mans d'un Llombard, però el topònim que es 
genera per mor d'aquest possessor no apareix fins el 1293. Un document de 1301 mostra 
la coexistència dels dos noms i, mentre uns usen el nom antic de Mandalmar, altres 
prefereixen la denominació moderna des Llombards. A partir de 1318 ja es menciona el 
topònim primitiu amb la marca de desaparegut de l'ús oral i el darrer esment és de 1366. 
Cal dir que el document de 1301 ha estat transcrit com a Mandalmarr, variant insòlita 
que no té entrada en aquesta obra.

Es tracta d'un nom àrab documentat  abans de 1255 com a Almatmar (vegeu 
l’entrada corresponent) i deformat en la forma Mandalmar pels escrivans catalans. Per a 
la documentació, vegeu es Llombards.
 
Mànega, sa
Fonètica: «ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 508.5
Situació: interior

Paratge santanyiner que constitueix el sector més estret de ses Angoixes Noves, 
situat entre sa Pleta Petita de Son Danusset i es Carreró de s'Eixorca. El nom li deu 
venir, per metàfora, de la seva forma deprimida. V. M. Rosselló Verger (1979: 17) cita 
la Mànega entre els llocs de la Ribera del Xúquer.
 
Manreses, ses
Fonètica: «R«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, format per nou o deu tanques, 
situat a Santanyí, entre sa Bassa Nova i sa Marjal.  Manresa ja es documenta com a 
cognom a Santanyí el 17 de gener de 1278. RRV (2000: 21).

CTM, p. 836; MGM, 43-4c.

1862, las Manresas. PcR.

Maquer, es
Fonètica: «R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Entrada marina de la costa llombardera, situada a la part oposada as Caló des 
Mariners, entre sa Seca des Ases i sa Cova des Vell Marí. Hi desemboca es Torrent de 
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s'Almunia,  cobert  de  pinar,  dins  una  platja  de  còdols  i  arena  entremesclada.  Els 
estiuejants hi acaramullen tota mena d’embarcacions. A la vora, hi ha una de les fites 
que delimiten l'actual possessió des Rafal des Porcs. També es coneix sota el nom des 
Caló des Macs.

Marca, na
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Nom de tres tanques de conreu, amb arbres, situades en es Llombards, dins es 
Marge d'en Cama, entre na Pere i na Borràs. Es tracta, probablement, d'una feminització 
del prenom Marc que es documenta a altres indrets de l'illa en data força reculada: «la 
dona Marcha» i  «na Marcha, sarda» paguen morabatí  el  1390 a a parròquia de sant 
Miquel de la ciutat, sgons M. D. Cabanes Pecourt (1988: 78 i 80).
 
Marca, na
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  dividit  en  quatre  o  cinc 
tanques,  situades  a  Santanyí,  entre  na  Turca,  na  Pelada,  sa  Barraca  den Vives,  ses 
Valentines, etc. Vegeu l’entrada anterior.

1818, ne Marca. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Maremanya, na
Fonètica: ««R«Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Marmanya, terreny santanyiner situat a Son Vidal, 
entre sa Quintana i Son Calent. 
 
Maressos, es
Fonètica: «R«R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: litoral
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Pedrera inactiva de la costa de Santanyí, situada entre es Pontàs i s'Olla. Es troba 
a uns 5 m de la mar, a una altura d'uns 6 m. Té unes 20 passes de llargària per unes 9 
passes  d'amplària.  Al  costat  de  la  mar s'eixampla  una  mica.  La part  més profunda, 
oposada a la  costa,  és d'uns  8 m.  Vora l'aigua també s'havia tret  marès.  No és una 
pedrera excessivament antiga, ja que es conserva alguna fotografia feta abans de la seva 
obertura. També es coneix sota el nom de sa Pedrera des Pontàs.
 
Maressos, es
Fonètica: «R«R«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 500
Situació: litoral

Lloc de la costa de ses Salines, situat ver la meitat de sa Platja des Dolç. Es 
tracta d'un aflorament dunar fossilitzat, que alçura diversos turonets que tenen entre 1'50 
m i  2'50 m d'altura, amb indicis  d'haver estat  explotats.  Alguns informants situen el 
topònim més prop de sa Colònia.
 
Marge d'en Cama, es
Fonètica: «RÇRZ«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 508.5
Situació: interior

Franja territorial situada en es Llombards, contigua as Rafal des Porcs, entre es 
Camp des Pou i el caló de s'Almunia. Té una llargària d'uns 2750 m per una amplària 
que oscil·la aproximadament entre els 600 m i els 425 m. Hom diu que antigament era 
part des Rafal i sembla obvi que fos així, ja que la partió de la gran finca, en arribar al 
lloc descrit fa un doble angle, com un quatre, mentre es veu l'antiga partió que segueix 
dreta fins a la mar.

La llegenda, segurament amb base històrica, no documentable per ara, conta que 
a la casa de Can Cama, des Llombards, hi havia una al·lota de bellesa extraordinària 
coneguda  amb  el  nom  de  «sa  Guapa  Cama».  Un  marquès  des  Rafal  n'estava 
enamoradíssim i  va proposar-li  que passàs una nit  amb ell.  Ella,  aconsellada per sa 
mare, va accedir-hi sots condició que li donàs tota aquella llenca de terreny que arribava 
a la mar, a la qual cosa el marquès va consentir. Enllepolit fins a l'ànima, volgué repetir 
l'acció i la deixondida al·lotella li va demanar, a canvi, el tros que va des Camp des Pou 
fins a na Faró. La por d'arribar a perdre tota la finca a terces va frenar en sec l'ardorós 
propietari.  Diuen  que  amb  el  lot  de  marines  hi  entraren,  de  franc,  dues  polides 
bessonetes. La cosa ben certa és que els Cames tenen finques al llarg d'aquest espai de 
més de cent quarterades, el qual, vora la mar, pren el nom de sa Marina d'en Cama. Una 
variant no tan estesa porta el suggeridor nom des Títol.

Cal assenyalar que el genèric  marge, a la zona, designa un espai de vegetació 
espontània, lineal, que separa dos sementers, normalment a les grans possessions.

1942, Marge d'en Cama. Amillaramiento. AMS.
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Marge d'en Cama, es
Fonètica: «RÇRZ«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca d'en Cama, situada en es Llombards, vora 
es Turó d'en Terringo, entre la partió de ses Salines i ses Figueretes.
 
Marge d'en Frare, es
Fonètica: «RÇRZ«D«MÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny cobert  de vegetació  espontània,  situat  a  s’Alqueria  Blanca,  a  la  part 
oriental de sa Penya Bosca, vora sa Fonteta. També es coneix amb el nom de ses Mates 
d'en Frare.
 
Marge de sa Fita, es
Fonètica: «RÇRZ«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Espai linial de vegetació (significat local de marge), situat en es Llombards, dins 
es Rafal des Porcs, entre es Camp de sa Fita i sa Mata des Ranxo.
 
Marge de ses Abelles, es
Fonètica: «RÇRZ«D««RÈB«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior

Franja  llarga  de  vegetació  natural  (vegeu  es  Marge  d’en  Cama)  situada  a 
s’Alqueria Blanca, en es Pujol, entre na Galantina i s'Antigor.
 
Marge des Càrritx, es
Fonètica: «RÇRZ«D«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
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Situació: interior

Trinxa de vegetació natural (vegeu es Marge d’en Cama) situada en es Pujol, 
dins es Sementer de sa Bassa, vora es Comellar des Noguers. El nom de càrritx s'aplica 
a l'espècie Ampelodesma mauritanicum.
 
Maria
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 510
Situació: interior

Nom d'unes  cases en ruïnes,  ara  reconstruïdes,  situades a  Santanyí, a la  part 
posterior de Son Vives. En la reforma, a l'interior d'una de les estances, es trobaren dues 
sepultures antropomorfes. Hom diu que era una antiga possessió. 

B. Vidal i Tomàs (art. Torre de Son Morlà del CTM, p. 2915) diu: «Colindante 
con Son Morlà está Son Vives, antiguamente llamado Maria». És possible que fos tot un 
sol lloc i que en dividir-se, una part continuàs sota el nom antic de Maria i l'altra adoptàs 
la nova denominació de Son Vives.

El topònim Maria, però, és en forta decadència, transmès en la seva forma antiga 
només per un sol informant. La resta, un grup humà reduït, usa deformacions de tota 
mena: Son Maria, Son Maries, Sor Maria i ses Sormaries. On resta ben viu és a una terra 
artigada de Son Morlà, dita ses Rotes de Maria. És un dels pocs noms àrabs de l'àmbit 
d'estudi que han arribat a l'actualitat, congènere del poble de Maria i del Puig de Maria 
(Pollença), llocs sempre situats a cotes d'àmplia visibilitat. L'ètim, com el de la ciutat 
d'Almeria, segons Coromines (OnCat, I, s.v. i V, s.v.) és derivat de l'arrel  r'y 'veure, 
mirar', peculiar dels parlars magrebins, que ha donat l'àr.  marîya 'torre de guaita'. Vol 
dir, doncs, 'talaia, lloc d'àmplia visibilitat', significat que subratlla la situació topogràfica 
aturonada de les cases, sobre la corba dels 65 m, vora sa Tanca de s'Era, de Son Morlà, 
elegida pels romans per construir-hi la  VILLA que a través de la toponímia atribuesc a 
SERENIUS (vide Serenyana).

Maria, na
Fonètica: *««È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, de localització desconeguda, citat entre llocs llombarders. 
Era un camp.

1818, ne Maria. Apeo de Garay (Santanyí). 

Marina, sa
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
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Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, cobert de vegetació espontània, situat a Calonge, 
entre es Corral Cremat i sa Torre. Hi ha algunes cases edificades, una de les quals es 
troba sobre l'antic emplaçament d'una cova.
 
Marina, sa
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de forma irregular, en sa major part de conreu amb arbres i amb algunes 
petites pletes, situat vers s’Alqueria Blanca, entre sa Marina de Consolació i ses Coves 
de sa Grava. Dividit en unes trenta tanques, té unes mesures màximes d'uns 650 m per 
uns 400 m. Sembla  que devia ser  terreny comunal,  ja  que el  mot  marina sovint  es 
refereix a espais de titularitat municipal i aquest terreny limita amb un dels llocs que, 
prop de Consolació, porten el nom de sa Comuna.
 
Marina, sa
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada des Pinar d'en Bonico, situat a Santanyí, entre na Gerrer 
i na Pou.
 
Marina, sa
Fonètica: ««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504
Situació: interior

Franja llarga de terreny, situada a ses Salines, que va des de Morellet fins a la 
partió de Santanyí de sa Marina Gran. És un territori de poc més de 3000 m de llargària 
per una amplària que oscil·la entre els 235 m i els 525 m, aproximadament. Antic espai 
comunal  conegut  també amb la  variant  pluralitzada  de  ses  Marines,  per  mor  de  la 
intensa parcel·lació a què fou sotmès, i amb el nom de sa Comuna de ses Salines. Un 
dels  informants  li  deia  sa  Marina  Gran,  segurament  referint-se  al  sector  de  més 
amplària. És més usual designar amb aquest nom la part de l'antiga comuna que avui es 
troba dins el terme de Santanyí.
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Sa Marina, o sa Comuna, de ses Salines fou sempre un punt conflictiu en la 
història d'aquesta població, ja que els límits que la separaven de la possessió de sa Vall 
no eren gens precisos. Els saliners i diverses possesions veïnes hi tenien dret a pastures i 
llenyes que eren motiu constant de plets, en els quals una de les parts en litigi era el 
senyor  de  sa  Vall  i  l'altra  els  saliners  conjuntament  amb els  senyors de  les  demés 
possessions.  De  les  quasi  3000  quarterades  que  tenien  en  el  segle  XIV,  només  en 
restaven 370 l'any 1664. Fins l'any 1807 no es féu la paret divisòria de sa Vall, prenint 
com a punt de partida l'única fita que es coneixia de les comunes, avui encara existent, 
situada sobre la cova de Magaluf (identificable amb una de ses Coves des Vergeret). El 
límit havia de ser una recta des de la talaia anomenada es Faró (actualment na Faró) fins 
a  la  citada cova.  Aquesta  partió  és  la  línia  que separa es  Pinaret  i  sa  Marina Gran 
(ambdós espais dins l'actual terme de Santanyí). Vegeu l'article Salines del CTM, p. 
1320 i següents, que conté part d'aquesta informació.

Segle XIV. Tenien una extensió de 2956 quarterades, segons J. Lladó y Ferragut (1959: 24).
Segle XV. Confrontaven amb es Llombards. BVT, art. Es Llombards, del CTM, p. 736.
1425, 5 de març. S'anomena la comuna de les Salines, entre els confrontants del Rafal dels Porcs. RRV 
(2000: 69).
1468, març. Els habitadors de les Salines diuen que tenen empriu de vendre les llenyes de la Comuna. 
RRV (2000: 80).
1578. Se citen els «Pobledors de les comunes de les Salines». Stims, vol. II.
1585, 20 de gener. En el lloguer de la possessió de les Salines o Jusana, l'arrendador es reserva empriu a 
la marina. RRV (2000: 138).
1587,  9  d'abril.  Pactes  amigables  i  fites per  la divisió  de les  marines i  rotes  entre  els  senyors  de la 
possessió de les Salines. RRV (2000: 139).
1608, 16 de febrer. Es fa referència a la divisió de les comunes de les Salines. RRV (2000: 149).
1693. Rafel Bonet i altres impugnen la sentència sobre les comunes de Ses Salines, que resolgué el plet de 
1582-94. Arxiu BVT, 456.
1806. Antoni Burguera declara haver sembrat un quartó de vinya vora les Comunes de les Salines. RRV 
(2000: 187).
1815. Se cita «lo empriu corresponent a la Marina». PcCl.
1900, 1 d'abril. La Comuna Marina Gran té 300 quarterades. LAAS.

Marina d'en Barres, sa
Fonètica: ««ÇR«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Marina de Consolació, terreny situat a la falda del 
puig, entre es Turó des Càrritx i es Turó d'en Simon.
 
Marina d'en Cabrer, sa
Fonètica: ««ÇR«D««ÈBR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 505.5
Situació: interior
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Espai  conradís  de forma rectangular,  subdividit  en tres  tanques de superfície 
desigual, la menor de les quals és poblada d'arbres. Es troba a ses Salines, vora la partió 
de Campos entre sa Pleta de Son Ferrer i es Tancat Vell.
 
Marina d'en Cama, sa
Fonètica: ««ÇR«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny  forestal,  en  gran  part  urbanitzat,  de  forma  irregular,  situat  en  es 
Llombards, a s'Almunia, entre la mar i es Torrent d'en Blai Blai. Nom relacionable amb 
la història que es conta sobre la gènesi des Marge d'en Cama.
 
Marina d'en Monjo, sa
Fonètica: ««ÇR«D«È�Z
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Variant  no cartografiada del  nom de sa Marina Gran,  antic  terreny comunal, 
situat en es Llombards, entre es Pinaret Gran, sa Vall, es Rafal Genars, entre d'altres 
límits.  Aquesta  denominació,  més moderna que  la  de sa  Marina  Gran,  reflecteix  el 
malnom del comprador, el senyor Sitjar, propietari també de l'alqueria porrerenca dita es 
Monjos. Tot i que aquesta terra pertany al terme de Santanyí, està més vinculada a un ús 
saliner. 
 
Marina d'en Sales, sa
Fonètica: ««ÇR«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Pleta d'en Sales, situada vora la platja de Cala 
Llombards.
 
Marina de Ca l'Amo en Llorenç, sa
Fonètica: ««ÇR«D«Ç´ÈRE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior
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Terreny curiablanquer  de  forma  irregular,  cobert  de  vegetació  natural,  situat 
entre es Comellar Nou i es Torrent d'en Grimalt.
 
Marina de Consolació, sa
Fonètica: ««ÇR«D««È,««ÇR«D«�««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat baix de Consolació, entre es Turó des Càrritx i 
es Turó d'en Simon. Una part és conradís amb arbres i l'altra és una pleta que tal vegada 
havia estat també conradís. És conegut també amb el nom de sa Marina d'en Barres.
 
Marina de na Rosera, sa
Fonètica: ««ÇR«D««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Marina de na Rosera, situada a ses Salines, entre 
es Sementer des Lliri i na Faró Nova.
 
Marina de ses Salines, sa
Fonètica: ««ÇR«D«««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 506.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de límits no ben precisos, situat a ses Salines, 
dins na Faró Nova, vora la carretera. És el nom que li donen els llombarders.
 
Marina de So n'Amer, la
Fonètica: *««ÇR«D«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511
Situació: interior

Denominació desapareguda de ses Rotes de Mar, situades en es Llombards, dins 
So n'Amer, entre Cala Llombards i sa Comuna.

1873, la Marina de So n'Amer. LAAS.
1894, Marina o Rotas de Mar. PMV. El document precisa que limita al nord amb Son Morlà i a l'oest amb 
«la Marina dels Llombars».
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Marina dels Llombards, la
Fonètica: *««ÇR«D«´È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant desapareguda del nom de sa Comuna, situada en es Llombards, entre So 
n'Amer  i  s'Almunia.  Cal  dir  que  existeix  un  altre  lloc  amb  el  mateix  nom  en  es 
Llombards que no és tan fàcil de localitzar.

1894, la Marina dels Llombars. Confronta per l'oest amb ses Rotes de Mar. PMV.

Marina dels Llombards, la
Fonètica: *««ÇR«D«´È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny comunal situat en es Llombards. No és fàcil identificar l'indret. Sembla 
que algun document  pot  fer  referència  a sa  Marineta.  Per  antonomàsia  es  devia dir 
també la Marina (vegeu les Rotes de la Marina).

1525.  Joan Albert  fa donació de béns al  seu germà Antoni,  però  es reserva empriu a la marina dels 
Llombards. RRV (2000: 116).
1872, «camino de la marina dels Llombars». PMV.
1874, la marina dels Llombards. Citada com a confrontant de na Castellot, juntament amb el camí de 
Santanyí a ses Salines. PcMM.
1894, la Marina del Llombars. PMV.
1899, la Marina del Llombars. PMV.
1899, la Marina del Llombars. PcM.

Marina des Sabaters, sa
Fonètica: ««ÇR«D««B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4362
Longitud: 514.5
Situació: interior

Extens terreny de forma trapezoïdal, d'uns 700 m de llargària mitjana, per uns 
600 m d'amplària, situat a s’Alqueria Blanca, entre les cotes dels 95 m i els 235 m i 
entre es Clot d'en Peris i la partió de Felanitx. Més de la meitat de la seva superfície és 
boscosa, amb pins, gatoses (Genista lucida) i algunes savines; la resta són conradissos 
molt poblats d'arbres.
 
Marina Gran, sa
Fonètica: ««ÇR«ÈÄR
Terme: Santanyí
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Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Extens territori de forma irregular, situat dins el terme de Santanyí, vora la partió 
de ses Salines, entre es Pinaret Gran, es Vergeret de sa Vall, sa Pleta d'en Bonico, na 
Pastora,  na  Ferrera  i  na  Faró.  Té  1700  m  de  llargària,  per  950  m  d'amplària, 
aproximadament, i es troba en estat natural, exceptuant una tanca conradissa central dita 
na Capona. S'alça entre els 45 m i els 65 m sobre el nivell de la mar. La vegetació està 
formada per una garriga de mates i ullastres. Hi ha alguns pins, però són pocs. També és 
coneguda amb el nom de sa Marina d'en Monjo.

Actualment és des Rafal Genars, abans de sa Canova (Campos) i antigament era 
terreny comunal. En el punt on aquest territori conflueix amb sa Vall (es Vergeret) i es 
Pinaret Gran, sota la paret divisòria, hi ha encara l'antiga fita, en el seu temps única, que 
delimitava la zona comunal de ses Salines. És una pedra de marès de 0'20 m per 0'30 m 
i d'una altura estimada en uns 0'90 m. Aquesta fita és important perquè amb l'ajut de la 
documentació publicada  per J. Lladó Ferragut (1959: 24-29) permet situar el topònim 
de la Cova de Magaluf.
 
Marina Gran, sa
Fonètica: ««ÇR«ÈÄR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Marina, situada a ses Salines, des de Morellet fins 
a la partió de Santanyí de sa Marina Gran. Per a la documentació, vegeu sa Marina.
 
Marina Gran, sa
Fonètica: ««ÇR«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 506.5
Situació: interior

Extens tancat de forma pentagonal, situat a Santanyí, dins Son Danús Nou, vora 
la  partió  de Campos.  Està  poblat  bàsicament  d'ullastrar  i  s’hi  veuen afloraments  de 
dunes fòssils, algunes de les quals foren explotades. Hi ha una colònia, l'única del terme, 
de gatosa vera (Genista acanthoclada), endemisme fins ara exclusiu de la serra, que té 
els parents més pròxims a l’illa de Creta.

1946, La Marina Gran, PcPtr.
 
Marina Gran, sa
Fonètica: ««ÇR«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
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Latitud: 4360
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Pleta Gran, situada a Santanyí, dins Son Danusset.
 
Marina Petita, sa
Fonètica: ««ÇR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  sa  Pleta  Petita,  situada  a  Santanyí,  dins  Son 
Danusset.
 
Marina Rosera, sa
Fonètica: ««ÇR«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Antiga comuna d'unes 20 quarterades d'extensió, situada a ses Salines, vora la 
partió  municipal  de  Santanyí,  entre  es  Sementer  des  Lliri  i  na  Faró  Nova.  Els 
llombarders la coneixen amb la variant més antiga de sa Marina de na Rosera. Les seves 
dimensions  màximes  són,  aproximadament,  de  1075  m  per  400  m.  El  1900  es 
documenta amb el nom de Ca na Rosera (vegeu l’entrada corresponent).

Marines, ses
Fonètica: «R«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Marina, situada a ses Salines, des de Morellet, fins 
a la partió de Santanyí de sa Marina Gran. Sorgeix per la divisió que se'n féu el 1931, 
any en què es vengué en lots als veïns del poble. CTM, p. 1322.

Marineta, sa
Fonètica: ««RÇ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508
Situació: interior
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Barri des Llombards, situat al nord-oest del nucli antic. Ocupa un espai de forma 
trapezoïdal,  una antiga tanca que,  segons indica el  topònim, devia ser ocupat  per la 
vegetació natural típica de la zona.

1887, 24 d'abril, Marineta. LAAS.
1893, 2 de juny, Marineta del Llombars. LAAS.

Marineta d'en Burguera, sa
Fonètica: ««RÇ««D«RÈÆR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4358
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny de forma rectangular, cobert en bona part de pleta, xapat en dos trossos 
de superfície desigual per una paret. Es troba a Cas Perets, vora la partió de Campos, 
entre Ca n'Escrivana i sa Marineta d'en Terringo. 
 
Marineta d'en Terringo, sa
Fonètica: ««RÇ««D««ÈN
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4358
Longitud: 505
Situació: interior

Tancat de forma rectangular ocupat en part per un esvaït i en part per pleta, situat 
a Cas Perets, vora la partió de Campos, entre Lo d'en Biga i sa Marineta d'en Burguera.

Mariot, na
Fonètica: ««RÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en tres tanques, situat a 
s'Alqueria Blanca, entre na Pau i na Gaiana. És nom d'explicació desconeguda, potser 
format sobre el nom Maria.
 
Marjal, sa
Fonètica: ««RÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, entre ses 
Manreses  i  na  Turca.  Li  posà  aquest  nom,  humorísticament,  el  seu  propietari  Joan 
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Forteza Forteza, a principis del segle XX, pel fet de ser un terreny molt prim de terra, 
amb roquissars, contràriament a sa Marjal de sa Pobla, que és terra bona, lloc del qual 
era oriünda la seva esposa.
 
Marmanya, na
Fonètica: ««RÈø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma irregular, format per tres tanques amb arbres, situat 
a Son Vidal, entre sa Quitana i Son Calent.

La prudència obliga a deixar de banda la temptació de veure en aquest topònim 
estrany la supervivència d'un culte a la Gran Mare, com en el nom del riu Marmanya del 
Gironès, per més que sigui un lloc situat a 500 m d'un dels poblats prehistòrics més 
emblemàtics  de la contrada, el  poblat  de Can Jordi.  Més encara,  si  es  té  present  la 
variant  na  Maremanya,  que  lligaria  el  topònim  formalment  i  no  semànticament  a 
Marimanya de la Noguera Pallaresa i semànticament i no formalment a Madremanya, 
també del Gironès.

L'article personal no hi deixa veure tampoc un congènere de Mormany, terme de 
l'Horta de València documentat el 1384, segons Carme Barceló (1983: 268).

Sembla més apropiat el sentit de ‘farda o brossa boscana’, del català oriental que 
documenta  Coromines  (DECat.  s.v.,  V,  p.  494-495).  Seria,  així,  ‘la  tanca  no 
desbrossada, no artigada’, cosa que no desdiu en un indret prim de terra i  voltat  de 
quintanes on la vegetació devia ser necessàriament l'espontània. 

La  variant  Maremanya  pot  contenir  efectivament  una  vocal  epentètica  per 
reestructuració sil·làbica com la de  carabó o  esparaver.  Vegeu D. Recasens i  Vives 
(1996: 119).
 
Màrmols, es
Fonètica: «RÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Cala de la costa de Santanyí, situada entre Cala Figuereta i es Cap de ses Salines. 
Té uns 250 m de llargària i una amplària que oscil·la entre uns 185 m a la boca i uns 50 
m a la  platja,  que és  d'arena fina  i  de vegades  desapareix  quasi  totalment  amb els 
temporals. És voltada de penyals verticals que sovint assoleixen l'altura de 35 m. Hi 
desemboca el  torrent del mateix nom i un curt  torrentell  innominat.  Els mariners la 
coneixen amb el nom de Cala Anclità. El nom de Cala Màrmols que apareix en alguns 
documents  no  és  usual  entre  els  llombarders  i  els  santanyiners.  És  possible  que 
antigament fos Cala Mabre, nom documentat en el segle XIX que pot fer relació a les 
pesqueres de mabres de la cala, però no deixa de ser sorprenent que el castellanisme 
màrmol pogués  ser  aplicat  a  un  peix  que  manté  tan  vigorosa  la  seva  denominació 
catalana. Hom pot pensar que tal vegada la substitució lingüística del nom de la pedra 
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marbre pel castellanisme màrmol va afectar el nom del peix  mabre només en aquesta 
aplicació  toponímica,  per  causa  d’una  errònia  interpretació  etimològica  popular  de 
l’indret. L'Arxiduc confon aquest lloc amb el de Cala Socarrada.

CTM, Es Caló des Màrmols, p. 190; MGM, Caló d'es Màrmols, 44-11b; VMaRV, Es Caló des Màrmols 
(1961-1962: 36).

1585, Cala Màrmols. RRV (1977: 309).
1595, Cala Màrmols. Mapa de la Història de Mallorca de J. Binimelis. E. Duran (1994:27).
1716, Màrmols, Mapa d’I. Senex, Londres, “sa Nostra” (2000: 162).
1773, Cala Màrmols. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1784, Los Màrmols. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1788, Cala Màrmol. Es diu que en aquesta cala del terme de Santanyí ha varat un vaixell amb 8 moros. 
RRV (2000: 181).
1824, Cala Mabra. L'ajuntament de Sant Joan nomena una guàrdia secreta de Cala Mabra de Santanyí. 
Arxiu Municipal de Sant Joan. Llibre d'actes de 1823-1838. Vegeu R. Gayà (1941-1947: 457).
1867, el Màrmols. Circumscripció parroquial. APS.
1884, Cala Sacorrada, auch Cala Marbre genant. L. Salvator (1884: 762).
 

Tal topònim s’aplica per expansió a un tancat adjacent de forma irregular, situat 
entre ses Rotes Noves i sa Plana. Té uns 1150 m de llargària màxima, per uns 625 m 
d'amplària  màxima.  És  un  terreny totalment  forestal,  sense  restes  visibles  de  rotes, 
drenat per un torrent curt i un afluent seu. Hi ha una cova artificial d’enterrament, de 
planta allargada. 

Marratxí, es
Fonètica: «R««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 510
Situació: interior

Sementer de forma irregular, sense arbres, situat a Santanyí, dins Son Morlà, 
entre s'Alqueria Roja i na Vella. Té uns 450 m de llargària per uns 350 m d'amplària. 
Nom també d'un territori adjacent, situat  a l'est  i  parcel·lat  en més d'una dotzena de 
tanques.

Topònim congènere de Marratxí, potser antigament amb l'article  al- aglutinat i 
després canviat per l'article salat.  Miquel Barceló (1982: 137-148 i 1984: 117-120), a 
partir  d'una  lectura  alternativa  del  llibre  del  Repartiment,  m.r.jys,  que  permet  una 
vocalització Marrajis, creu que tant pot ser un rastre almoràvit com almohade i postula 
una derivació Murrakish > Marratxí, ja que la variant  Murrakish es troba documentada, 
al costat de la més normal Marrakush. En qualsevol cas és testimoni d'una immigració 
berber procedent del Magreb profund.

No coneixem l'antiguitat d'aquest topònim a Santanyí, però la seva presència al 
costat d'una alqueria antiga i d'un topònim àrab com Maria fa pensar en la seva possible 
autenticitat precatalana.

CTM, p. 862; MGM, 43-1e.

1695, el Marretxí. Era de Llorenç Burguera de les Planes. ARM, D-1281.
1818, al Marratxí / el Marratxí. Apeo de Garay (Santanyí).
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1831, el Marratxí. PcGV. És citat com a confrontant de «ne Bassolas». El lloc actual de na Bassola és a la 
distància d’un quilòmetre des Marratxí.

Marratxí Llarg, es
Fonètica: «R««SÈ´R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, molt  estreta,  situada a Son Morlà, dins es 
Marratxí.
 
Marratxí Mal Tallat, es
Fonètica: «R««ÇS«È9
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma molt irregular, situat a Santanyí, dins es 
Marratxí, vora s'Alqueria Roja.

Martell, es
Fonètica: «R«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb  arbres,  en  forma  d'ela,  situada  a  Calonge,  entre  Ca 
n'Andreu de s'Alzina i na Cosme Vella. Nom metafòric basat en la forma planimètrica 
de la finca.
 
Martina, na
Fonètica: ««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Casa i terres de conreu, de forma irregular, situades a s'Alqueria Blanca, entre sa 
Tanca Gran, na Portopetra, es Caló des Borgit, es Torrent des Ponços, etc. És un terreny 
d'uns 650 m de llargària, per uns 500 m d'amplària, que es troba dividit  en unes 15 
tanques. El gentilici, d’ús restringit, és martinenc. 

CTM, p. 852; 43-7c.
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1695, ne Martina. ARM, D-1281.
1816, 27 de juny, ne Martine. PMP.
1818, ne Martine / ne Martina. Apeo de Garay (Santanyí).
1828, ne Martina. PcR.
 
Martina, na
Fonètica: ««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 509
Situació: interior

Conjunt  d'una  dotzena  de  tanques  de  conreu,  amb arbres  i  alguns  corralets, 
seccionat per la via fèrria i  situat  en es Llombards, entre es Camí de la Vila i  Can 
Torrelles.

1255.  Bernat  Martí  és  un dels  tres  compradors  que  adquiriren  de  Pere  Llombard  la  quarta  part  de 
l'alqueria  Beniamar  [llegiu  Mandalmar,  topònim  precatalà  des  Llombards].  RRV  (2000:  19).  Cal 
contemplar la possibilitat que el topònim llombarder de na Martina (com el de na Moreia) sigui un record 
d'aquella transacció.
 
Martinenca, na
Fonètica: ««RÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre na Ramella i es Corralets. Té uns 300 m de llargària per uns 200 m d'amplària i 
està dividit pes Camí de na Ramella.

Es tracta del nom d'una varietat de figa que com a tal (ficulineam martinenca) ja 
apareix a un paper de 1338 a Llucmajor, segons B. Font Obrador (1972: 224).

1806. Damià Vidal declara haver sembrat un quartó de vinya a la Martinenca; Bernat Escales mig quartó. 
RRV (2000: 187).
1814, ne Martinenca. PcR.
1818, ne Martinenca. Apeo de Garay (Santanyí).
1834, Ne Martinenca. PcR.
1862, Ne Martinenca. PcR.

Mascarelles, ses
Fonètica: *«R««ÈR´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Terreny de  nom  desaparegut,  situat  a  Santanyí,  a  algun  lloc  de  Son  Vives. 
Sembla que es tracta d'una feminització i pluralització del llinatge Mascarell que afilia 
el topònim a noms com ses Valentines, ses Manreses, etc.

1952, Ses Mascarellas. PcPtr.
 
Mascarelles, ses
Fonètica: «R««ÈR´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 503
Situació: litoral

Nom de dues raconades de la costa llombardera, situades prop de sa Platja des 
Caragol, entre sa Punta de s'Illot de Can Curt i sa Pedrera des Penyalar. Tota la zona és 
de  marès.  Vegeu-ne  la  descripció  sota  els  topònims  ses  Mascarelles  Grans  i  ses 
Mascarelles Petites.

És nom d'origen desconegut, per al qual s'entreveu la següent explicació: el fet 
que el MGM de JMP reculli en aquest lloc el topònim de ses Carasses (no retrobat a 
través de les fonts orals) fa pensar que pugui ser un topònim metafòric motivat per la 
morfologia costanera. Hi podria haver hagut en el passat alguna penya que recordàs unes 
cares humanes, naturals o artificials, com a na Caretes, de la costa llucmajorera, on a 
unes pedreres de marès algú va esculpir unes cares que encara perduren (CA, 1996: 
119).  Aleshores,  el  derivat  de  màscara,  ses  Mascarelles,  en  podria  ser  el  topònim 
precedent. L'erosió marina, molt potent en aquest indret n'hauria fet desaparèixer els 
rastres, ja que res no n'he trobat, malgrat la intensa recerca per tots els racons i puntes. 
La variant ses Mosquerelles, present en el  CTM i el MGM, no retrobada a través de les 
fonts orals,  deu respondre a alguna labialització esporàdica, ja que és impensable la 
presència de mates mosqueres en un lloc tan batut pels temporals de la mar. A Beniatjar 
(la Vall d'Albaida) hi ha un lloc dit el Fondo de les Mascarelles, segons E. Casanova 
(2002: p. 257).

CTM, Ses Mosquerelles, p. 914; MGM, íd. 44-5c.

Mascarelles Grans, ses
Fonètica: «R««ÇR´«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 503
Situació: litoral

Entrada marina de la costa llombardera, situada prop des Caragol, entre sa Punta 
de s'Illot de Can Curt i sa Punta de ses Mascarelles. És la major de les dues entrades 
conegudes conjuntament sota el nom de ses Mascarelles. És una àmplia raconada de 
marès,  amb  costa  molt  baixa,  en  la  qual  l'alga  s'acaramulla.  S'hi  veuen  indicis  de 
pedreres poc explotades.  La vegetació, de pins,  mates i  savines,  es  decanta unes 20 
passes de la mar. 
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Mascarelles Petites, ses
Fonètica: «R««ÇR´««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 503
Situació: litoral

Raconada de la costa llombardera, situada prop de sa Platja des Caragol, entre sa 
Punta de ses Mascarelles i sa Pedrera des Penyalar. És rocosa i sempre s'hi amuntega 
l'alga. La costa, amb poc més de 2 m, supera en altura la de ses Mascarelles Grans. La 
mar, però, en desfà els estrats de marès i tota la zona és plena de grans blocs arrencats.

Massota, na
Fonètica: ««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, integrat per set tanques de conreu, amb arbres, situat 
en es Llombards, dins So n'Amer, entre ses Pedreres i na Pallera. El conjunt d'aquestes 
finques pot ser designat esporàdicament amb el nom plural de ses Massotes.

El cognom Massot, avui inexistent en el terme, hi era present temps enrere. El 
1396 Vicenç Massot era jurat (RRV, 1973b: 14), el 1409 se cita, en es Llombards, la 
garriga d'Esteve Massot (M. Danús, 1990: 186) i el 1436 la dona na Massota (RRV, 
2000: 72).

Un lloc de Catalunya es diu Massoteres (P. Balañà i Abadia, 1990: 208).

1695, ne Massota. Era de Jaume Vidal. ARM, D-1281.
 
Massotes, ses
Fonètica: «R«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del topònim na Massota, situat en es Llombards, dins 
So n'Amer, entre na Pallera i ses Pedreres.
 
Massotí, na
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 511
Situació: interior
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Conjunt de tanques amb arbres, de forma irregular, format per unes set o més 
propietats, situat a la Costa, entre na Melis, Son Pelat i na Campins.

1914, Ne Massutí / Ne Mesutí. PcCo.

Mata, na
Fonètica: *«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'una sort de terra situada a Santanyí, vora es Camí des Pou, a lloc 
desconegut.

1401, 1 de novembre. Romeu Albert i el seu fill Bartomeu estableixen a Andreu Bramona una sort de 
terra dita Na Mata. Entre els confrontants, se cita el camí que va al pou. M. Danús (1990:170).
 
Mata, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Mata des Català, arbust situat a Cala Figuera, a la 
desembocadura des Torrent des Oms.
 
Mata, sa
Fonètica: «È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Pesquera de rall de la costa salinera, situada prop de sa Platja des Carbó, entre es 
Racó d'en Xesc i sa Pedra Xapada. Es pesca damunt una tenassa a flor d'aigua que té les 
mesures d'una era. La ribera és molt baixa. Motiva el nom una mata molt acostada a la 
mar.

Mata d'en Cama, sa
Fonètica: «Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507.5
Situació: interior
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Arbust situat en es Llombards, dins sa Coma, vora es Camp de sa Fita, sobre la 
partió des Rafal des Porcs. És nom de caçadors ja que és un dels indrets bons per a la 
caça de perdiu amb reclam. Porta el malnom del propietari de la finca.
 
Mata des Català, sa
Fonètica: «Ç«D«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514
Situació: interior

Arbust  singular  de  Santanyí,  situat  a  Cala  Figuera,  a  la  desembocadura  des 
Torrent des Oms. També es diu, simplement, sa Mata. El determinant, molt modern, es 
deu al fet que un català anomenat Jesús Arcas Romero, àlies "el Nano", que arribà a 
Cala Figuera cap al final de la dècada dels 70, freqüentava l'indret.
 
Mata des Ranxo, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Arbust rodonenc d'uns 3 m d'altura, situat en es Llombards, dins es Rafal des 
Porcs, vora el camí de les cases, entre es Camp des Pou i ses Rotes des Forn de Calç. El 
nom sorgí durant la Guerra Civil, quan es Rafal servia de camp de concentració, ja que, 
a la vora, hi feien el menjar.
 
Mata Mosquera, sa
Fonètica: «Ç«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Exemplar aïllat de Pistacia lentiscus, amb soca única, força desenvolupada per 
l'acció del bestiar, que rosega les branques més accessibles. Es troba en el tancat de sa 
Cova Juana, dins Son Danús Nou, a uns 75 m de la paret de sa Marina Gran i a uns 200 
m de la divisòria des Camp de s'Avenc.
 
Mata Redona, sa
Fonètica: «Ç«R«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 509
Situació: interior
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Arbust situat en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, al marge de ponent de ses 
Rotes des Lletrar, vora la partió des Camp des Pi.

Matadero, es
Fonètica: «R««ÈDR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510
Situació: interior

Escorxador municipal de Santanyí, situat vora na Femenia i vora es Pou. Fou 
construït poc abans de 1950, potser en temps del batliu de l'amo Andreu de sa Vallet. 
Durant  anys  fou  habilitat  a  quarter  de  la  Guàrdia  Civil  i  després,  de  bell  nou,  a 
escorxador.

Matadero, es
Fonètica: «R««ÈDR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Denominació moderna i bàrbara, i per tant rebutjable, des Molí d'en Jeroni, situat 
dins el casc urbà de Santanyí, vora l'inici des Camí de s'Alqueria Blanca.

Matar, es
Fonètica: «R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat en es Llombards, dins sa Vallet, entre es Rafal 
des Porcs i sa Vall. Té uns 2825 m de llargària, per uns 1000 m d'amplària mitjana. Està 
dividit  en dos  tancats,  es  Matar  Gran,  al  nord,  i  es  Matar  Petit,  al  sud.  El  nom fa 
referència a l'espècie vegetal Pistacia lentiscus.

Matar Gran, es
Fonètica: «R«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tancat  de forma trapezoïdal,  situat  en es Llombards,  dins  sa Vallet,  entre es 
Verger i es Rafal des Porcs. Està xapat per sa Carretera des Far. És un terreny d'unes 
mesures  mitjanes  d'uns  1525  m  de  llargària  per  uns  900  m  d'amplària.  Hi  són 
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predominants les successions de grans sementers sense arbres i garrigues. A un indret hi 
ha una plantació de figueres. És la part septentrional des Matar.
 
Matar Petit, es
Fonètica: «R«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tancat llombarder, situat a sa Vallet,  entre la partió des Rafal des Porcs i es 
Vergeret. Té forma d'exàgon irregular, amb unes mesures de 1300 m per 1150 m. És la 
part  meridional  des  Matar.  Hi  predominen  els  sementers  de  grans  superfícies  amb 
garrigues interposades. El divideix en dues parts sa Carretera des Far.

Mates, ses
Fonètica: «RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca de forma triangular amb arbres, situada a la Costa, dins sa Vela.

Mates d'en Frare, ses
Fonètica: «RÇ«RD«MÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada des Marge d'en Frare, nom curiablanquer situat a la part 
oriental de sa Penya Bosca, vora sa Fonteta.
 
Mates des Tup-tup, ses
Fonètica: «RÇ«RD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 519.5
Situació: interior

Lloc de Calonge, situat a Can Marines, en el paratge dit es Garballó, dins sa 
Pleta,  vora es Travesser. Hi passava el  camí de Can Marines i,  en arribar en aquest 
indret, la gent que anava a peu i en carros sentien tup-tup, tup-tup, perquè la roca era 
buida a sota.
 
Mates Negres, ses
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Fonètica: «RÇ«È«ÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Topònim dispers aplicat a dos espais irregulars, situats a s’Alqueria Blanca, entre 
sa Pleta d'en Marimon i sa Rota des Pi. El més gran, entre sa Pleta d'en Bonjesús i sa 
Rota de ses Guixes, està format per vuit tanques de conreu amb arbres i una pleta. El 
menor, vora sa Rota des Pi, és una pleta.

1695, las mates negras. Era una rota. ARM, D-1281.
1818, Mates Negras / matas negres. Apeo de Garay (Santanyí).

Medalla, sa
Fonètica: «ÈD´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, abans conradís amb arbres i ara urbanitzat, situat a 
Santanyí, entre sa Bassa Serra i sa Barraca d'en Vidal.

Hom diu que el nom prové d'un premi -una medalla- que guanyà aquesta finca. 
El donà l'ajuntament a una figuera bordissot blanca, de la qual es diu que encara hi ha 
bordalls. Tal topònim pot estar relacionat amb la notícia següent: 

1784,  12  de  maig.  Guillem Oliver,  escrivà  reial,  informa  la  Reial  Societat  Econòmica  Mallorquina 
d'Amics del País que ha rebut els dos pregons que anuncien els premis que reparteix aquesta Societat, per 
la producció agrícola, art i comerç. Semblants notícies es troben el 1799, 1800 i 1802. RRV (2000: 176).
 
Melis, na
Fonètica: «ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Topònim dispers, situat a la Costa, corresponent a tres tanques entre es Creuers i 
na Massotí i a una tanca entre na Campins i na Pou.

Vegeu el cançoner.

1818, ne Melis. Apeo de Garay (Santanyí). Podria ser també l'altre indret d'aquest nom.
 
Melis, na
Fonètica: «ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
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Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu, amb arbres, de forma irregular, dividit en cinc tanques, situat 
a Santanyí, entre n'Albacor i Son Paulo. El document aportat podria no fer referència a 
aquesta finca, sinó a la que es troba a la Costa, vers na Campins.

1890, 28 d'abril, na Melis. PcLl.
 
Menga, na
Fonètica: *«ÈEï«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 518
Situació: interior

Topònim antic,  desaparegut,  de ses  Mengues,  lloc  situat  a  Calonge,  entre sa 
Vinya Vella i es Closos. Na Menga és també el nom d’una fembra pública que figura en 
una llista  del morabatí  de 1390 de la parròquia de Sant Miquel  de la ciutat  (M. D. 
Cabanes Pecourt, 1988: 77).

1818, ne Menga. Apeo de Garay (Santanyí).

Mengues, ses
Fonètica: «RÈEï«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a  Calonge, entre  sa 
Vinya Vella i es Closos. Té uns 425 m de llargària, per uns 275 m d'amplària màxima. 
Està dividit en deu tanques. És possible que es tracti d'un antic malnom d'algun poble 
veí, ja que a la costa de Felanitx hi ha un indret dit es Forat d'en Mengo. Abans de la 
parcel·lació el nom devia ser en singular. Vegeu na Menga.
 
Merder, es
Fonètica: «R«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Pesquera d'oblades, de la costa de s'Alqueria Blanca, situada vora es Caló des 
Llamp, entre es  Cocó des  Ca i  es  Frontet.  Hi  ha una cova d'unes  4 o 5 passes  de 
llargària, de l'altura d'una persona. També es diu, secundàriament, sa Cova des Merder i 
sa Cova de sa Merda. La motivació del nom pot ser motivada per un ocell del gènere 
Stercorarius, dit merdagoler a altres llocs.
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Merenguera, na
Fonètica: ««R«ÈïR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada i deformada del topònim na Berenguera, situat en es 
Llombards, dins es Rafal des Porcs, entre es Colomer i ses Rotes des Forn de Calç. És 
un canvi de labials per nasalització, semblant al de baldament > maldament.
 
Mermança, na
Fonètica: ««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant deformada, no cartografiada, de na Vermança, lloc situat cap a la zona 
curiablanquera, entre Son Paulo, es Turó i s'Heretat Nova. És deguda a una assimilació 
consonàntica regressiva (Cf. vermell > mermell, en llenguatge infantil).

1818, ne Marmansa. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Mesa, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny  llombarder,  situat  en  es  Rafal  des  Porcs,  vora  el  litoral,  entre  ses 
Guàrdies i s'Almunia. És un espai de forma aproximadament trapezoïdal, d'uns 900 m 
de llargària, per uns 750 m d'amplària màxima. En sa major part és cobert de pinar, però 
hi  ha diverses rotes,  de les  quals  degué partir  el  topònim.  És drenat  pel  torrent  del 
mateix nom.

Topònim format sobre la forma femenina del participi de metre, mesa, que té el 
sentit (testimoniat pel DCVB, s. v.) d' 'espessor de brins dels cereals; frondositat dels 
sembrats', mot avui ja quasi inusual, que potser algunes persones majors de la pagesia 
encara entenen. Aplicat primer a les rotes d'aquest lloc, es degué estendre a tot el tancat i 
per  això  sorgí,  com sempre passa  en aquests  casos,  una denominació  novella  per  a 
l'entitat  creadora.  Un  fet  que  demostra  la  major  antigor  de  les  rotes,  respecte  els 
sementers veïns, és que al costat hi ha unes terres conradisses que porten el nom de 
mitjà, nom que a la zona té el significat de 'terreny inculte entre dos espais conreats'. 

Mesquida, la
Fonètica: *««ÈD«
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Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom d'una porció de terra de localització desconeguda.

1324-1353, 27 d'agost. Jaume Bonet entrega al seu fill Jaume una porció de terra anomenada la mesquida. 
Arxiu BVT, 69.

Mesquida de Salines, la
Fonètica: *««ÇD«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Alqueria de nom desaparegut, situada presumiblement en el lloc que ara ocupa la 
població de ses Salines. Un dels primers documents mostra que abans de 8 de maig de 
1293 una part de la possessió havia estat de Berenguer Mesquida. No es pot saber si el 
possessor havia pres el nom de les terres que tenia, en les quals, en aquest cas, hi hauria 
hagut un temple musulmà, o si per contra fou ell que va transferir el cognom a la finca 
que senyorejava.

1259. La Mesquida de Bramonda és confrontant de l'alqueria Mandalmar. RRV (2000: 19).
1293, 8 de maig. Ramon Mercader i sa muller Beatriu venen a Pere Valls la tercera part de l'alqueria 
Mesquida de Salines, comprada a Berenguer Mesquida i que fou de Jaume Valls. Confronta amb el rafal 
de Pere Morei, alqueria Almunia i la mar. APF (1974: 21-22).
1295, 5 de juliol. Berenguer Sabremona i el seu fill Arnau venen a Bernat Comes l'alqueria Mesquida de 
Salines, en el terme de «Sentoïri», tenguda pel seu pare Arnau Bramona qui ho adquirí de Nunó Sanç. 
Confronta amb el vall [sic] de na Clusa de Torrelles, Rafal dels Porcs, alqueria Llombarts, Rafal Palla, 
honor de Bonanat Quartal, alqueria Palmer i litoral marítim. APF (1974: 22).
1295, 27 de juliol. Bernat Comes estableix a Berenguer Sabremona i el seu fill Arnau l'alqueria Mesquida 
de Salines, en el terme de Sentoïri,  a la parròquia de Santanyí. Confronta amb el vall de na Clusa de 
Torrelles, Rafal dels Porcs, alqueria Llombarts, Camp de les Llebres, rafal Palla, etc. APF (1974: 22).
1296,  28  de  juliol.  Berenguer  Sabremona,  fill  d'Arnau,  ven  a  Joan  Tasquer  la  meitat  de  l'alqueria 
Mesquida de Salines. Confronta amb honor de na Clusa de Torrelles, Rafal Palla, Llombarts, Rafal dels 
Porcs, alqueria Almunia, alqueria del Palmer, alqueria de Bonanat Quartal i la mar. APF (1974: 22).
1298, 5 de maig. Bernat Comes ven a Joan Tasquer uns censals que fa amb els hereus d'Arnau Bramona 
per  l'alqueria Mesquida  de  Salines,  en la  parròquia  de  Sentueri.  Confronta  amb el  Rafal  dels  Porcs, 
alqueria Llombarts, Camp de les Llebres, que és dels hereus de Guillem de Torrella, Rafal Palla, honor de 
Bonanat Quartal, alqueria Palmer i litoral marítim. APF (1974: 22) i RRV (1973: 37).
1299,  3 d'agost. Pere Valls estableix a Guillem Valls una casa amb corral  que té en la parròquia de 
Santanyí, en la Mesquida de Salines. APF (1974: 23).
1301. La Mesquida de Brenuendis és confrontant de Mandalmar. BVT, art. Santanyí del CTM, II, p. 736.
1514. Es firma la redempció d'un cens pel predi la Mezquida, en el lloc de ses Salines. J. Lladó y Ferragut 
(1959: 68).
1349. L'alqueria dita antigament Mandalmar i ara dels Llombarts confronta amb Mesquida de Salines. 
RRV (2000: 44).

Mestallar, es
Fonètica: «R««È9
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514
Situació: interior

Tanca  de  conreu  de  forma  trapezoïdal,  amb  arbres  i  un  corralet,  situada  a 
s'Alqueria Blanca, entre sa Vinya Vella i Son Real.
 
Mestallar, es
Fonètica: «R««È9
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, format per una quinzena de 
tanques,  situades  a  Santanyí, vora es  Camp d'en Torrella,  entre sa  Romeguera,  Son 
Cebrià i sa Tanca des Porxo.

Es diu mestall a una mescla de cereals, a Santanyí preferentment la mescla d'ordi 
i  xeixa,  utilitzada   per  a  l'elaboració  del  pa.  Podria  ser  el  mateix  lloc  que  apareix 
documentat sota el nom del Mestanyer.

CTM, Es Masteià; MGM, 42-12c.

1818, al Mastayar. Apeo de Garay (Santanyí). Podria tractar-se de l'altre lloc homònim.
 
Mestanyer, el
Fonètica: *«««Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'una finca situada a Santanyí, vora es Camp d'en Torrella. 
Possiblement cal identificar-la amb la que avui es diu es Mestallar. El mot  mestanyer 
podria derivar igualment del llatí MIXTALIA, amb canvi de sufix.

1400, 2 de febrer. Un tros de terra situat en es Camp d'en Torrella confronta amb el mastanyer que fou 
d'Alegret. M. Danús (1990: 165).
1400, 10 d'octubre. El mastanyer de Bartomeu Bonet confronta amb una sort de terra des Camp d'en 
Torrella. M. Danús (1990: 166).
1411,  24  d'agost.  Es  ven  una  sort  de  terra  «en el  camp  vulgarment  dit  d'En  Torrella».  Entre  els 
confrontants se cita la «tanca de Pasqual Ferrà, dita lo mastanyer».  M. Danús (1990: 189).

Metge, na
Fonètica: «ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral
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Pesquera del litoral calongí, situada a sa Punta Grossa, dins s'Olla. La penya té 
uns 10 m d'altura i davalla en rost fins a l'aigua.
 
Metge, na
Fonètica: «ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a s'Alqueria Blanca, 
entre na Micola Petita i sa Bassa des Coll. 
 
Mianda, na
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en set tanques, situat a 
s'Alqueria Blanca, a 40 m sobre el nivell de la mar, entre sa Bassa des Coll i sa Barraca. 
El  topònim podria  ser  evolució  de  na  Miranda,  amb una  estranya desaparció  de  la 
bategant, tal vegada perquè es va interpretar com a nom compost amb el cognom Mir 
(?), que es pronuncia emmudint la consonant final. La situació elevada de l'indret, des 
del qual es domina una àmplia perspectiva visual, així ho fa pensar. Vegeu na Miranda.

1818, la Miande / ne Miande. Apeo de Garay (Santanyí).

Micola, na
Fonètica: «È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre sa Tanca de s'Era, de Son Ramon des Camí, i sa Bassa des Coll.

Cognom antic, que segons F. de B. Moll (1982: 85) «és una forma reduïda del 
nom de sant Nicolau (pronunciat també Micolau)». 

Na Micolava  és  un  topònim costaner  de  sa  Colònia  de  Sant  Pere.  També a 
Andratx hi havia una casa-taverna citada amb el nom de «ne Micolava» (J. B. Enseñat y 
Pujol, 1919: 625).

Micola Gran, na
Fonètica: «Ç�«ÈÄR
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma pentagonal irregular, situat a s'Alqueria 
Blanca, dins na Micola, entre Son Ramon i sa Tanca de sa Vinya.
 
Micola Petita, na
Fonètica: «Ç�««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Tanca de conreu quasi sense arbres, de forma trapezoïdal, situada a s'Alqueria 
Blanca, dins na Micola, vora na Metge i sa Bassa des Coll.

Mig Cocó, es
Fonètica: «RÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada, antonomàstica, des Mig Cocó Gros, situat a la costa 
llombardera, entre es Mig Cocó Petit i es Forat des Bauç.

Mig Cocó Gros, es
Fonètica: «RÇÈÄR�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Cavitat de la costa llombardera, situada en es Bauç, entre es Mig Cocó Petit i es 
Forat des Bauç, a uns 2'50 m sobre el nivell de la mar. Està xapada per causa de la 
caiguda antiga de la meitat del penya-segat. Té uns 2'50 m de llargària, per uns 2 m 
d'amplària i 0'50 m de profunditat. Nom oposat al des Mig Cocó Petit. També se'n diu, 
simplement, es Mig Cocó i es Cocó des Bauç.
 
Mig Cocó Petit, es
Fonètica: «RÇÇ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral
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Cadolla de la costa llombardera, situada en es Bauç, entre sa Punta des Bauç i es 
Mig Cocó Gros. Està situada a 1'50 m sobre el nivell de la mar i està migpartida per mor 
d’una esllavissada del penya-segat. El nom s'oposa al des Mig Cocó Gros.

Mig Paratjal, na
Fonètica: «Ç«R«ÈZ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, de forma trapezoïdal, situada a Cas Perets, 
entre sa Tanqueta i es Talaiol. El topònim al·ludeix a una varietat de figa.
 
Milà, na
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504
Situació: litoral

Variant no cartografiada i minoritària de sa Punta de na Milà, situada a la costa 
llombardera, vora es Cap de ses Salines, entre es Revolt de na Milà i s'Escar Vell. És 
nom d'explilcació desconeguda, tal vegada un antic malnom, o un nom antic de bastina

Milà, na
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tanca de conreu, sense arbres, situada en es Llombards, dins terrenys des Pouàs, 
vora ses Barqueres. És nom d'explicació desconeguda.

Milà, na
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en una quinzena de 
tanques, o potser més, situat a Santanyí, entre es Torrent d'en Roig i na Galantina. Nom 
d'explicació desconeguda, que podria molt bé ser descriptiu, referit a la presència de 
milans, o tal vegada lloc de cria? En algun paper de casa particular, havia vist el nom de 
ne Milà documentat el 1869.
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CTM, p. 865; MGM, 43-5c.

Miloca, la
Fonètica: *«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, no localitzat. Pot tenir alguna relació amb el lloc dit es 
Forat de sa Miloca, situat a la zona curiablanquera, dins es Torrent d’en Tomàs. 

1818, la Miloque. Apeo de Garay (Santanyí). 

Mina, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Captació d'aigua subterrània, situada en es Llombards, a sa Vallet, en es Pla d'en 
Castell Nou, dins sa Vinya. S'extreia mitjançant un molí de ramell.

Mina, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Captació d'aigua situada a s'Alqueria Blanca, dins es Pujol, prop des Pou des 
Llorer. S'accedeix a l'aigua a través d'una construcció llarguera, de cel obert, amb un 
portal d'accés. Es baixen desset escalons de pedra de Santanyí per arribar a l'aigua. Una 
galeria cavada dins la roca, d'uns 0'80 m d'amplària, coberta de volta de mig punt i feta 
amb pedra menuda condueix a l'ull de la font. Té l'altura d'un home, però desconec la 
seva llargària. L'aigua, per sota l'escala, arriba a través d'una altra galeria d'uns 60 m, 
molt baixa, fins en es Pou des Llorer. Surt per la força de la gravetat. Es tracta, doncs, 
d'un qanat del qual desconeixem la seva antigor, però no es pot descartar que sigui obra 
dels àrabs. L'excavació feta dins la roca sembla molt antiga, però les pedres de la volta, 
almenys en el seu inici, estan travades amb mescla. 
 
Mira, na
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 510
Situació: interior
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Terreny  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  pentagonal  irregular,  situat  en  es 
Llombards, entre ses Boguetes i sa Pleta d'en Clar. Està dividit en unes vuit tanques. El 
topònim pot ser una feminització del llinatge Mir, però no és segur que ho sigui.
 
1818, la Mira. Apeo de Garay (Santanyí). 

Miranda, la
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511.5
Situació: interior

Turó de marès situat al caire de la mar, a So n'Amer, sobre la partió de ses Rotes 
de Mar. Assoleix els 47 m sobre el nivell de l’aigua. Hi ha una cova pretalaiòtica amb 
cambra circular i corredor, sense sòtil.  És un dels escassos indrets de la comarca on 
creix peu de milà (Thymelaea hirsuta). Tal com el nom indica, és un lloc que disposa 
d'un ample camp visual. Cf. la Miranda (Algaida i Cabrera) i sa Miranda (Escorca).
 
Miranda, na
Fonètica: *«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut,  situat  possiblement  a  s’Alqueria  Blanca.  Podria  ser  la 
forma antiga de l’actual na Mianda, situada entre sa Bassa des Coll i sa Barraca, més si 
tenim present que el document cita aquest indret just abans de citar la referida bassa. Cal 
dir també que, en una altra pàgina, el reporta sota la forma de na Mianda.

1818, ne Miranda. Apeo de Garay (Santanyí).

Mirant, es
Fonètica: «RÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Mirant de Cala Ferrera, situat a la costa calongina, a 
la boca des Caló des Corrals, entre es Cocó des Vell Marí i na Metge.

Mirant de Cala Ferrera, es
Fonètica: «RÇR«Ç««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
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Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Lloc de la costa calongina, situat a la boca des Caló des Corrals, entre es Cocó 
des Vell Marí i na Metge. La costa davalla en rost cap a la mar, fins a quedar segada a 
uns 4 m sobre el nivell de l'aigua. La motivació del nom es troba en l'esplèndida vista 
que hom pot gaudir sobre es Faralló de Cala Ferrera i la costa immediata. També s'usa la 
variant simplificada des Mirant.

Mires, ses
Fonètica: «RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, entre ses 
Valentines,  na Simona,  sa  Bassa Serra,  s'Eriçó, na Sina-roja,  etc.  Té uns  800 m de 
llargària màxima, per uns 675 m d'amplària màxima. És un terreny aturonat, amb àmplia 
visibilitat  sobre gran part del territori  circumdant.  Segons una etimologia popular, el 
topònim prové del fet que d'allà dalt estant midaven la terra. La realitat és que és un nom 
d'explicació desconeguda, sobre l'origen del qual hi ha dues possibilitats: a) que sigui un 
nom  motivat  per  la  bona  visibilitat  que  té  l'indret;  b)  que  sigui  format  sobre  una 
feminització  pluralitzada  del  llinatge  Mir,  seguint  el  model  de  ses  Valentines,  ses 
Manreses, etc. És sospitós que dins el terreny de ses Mires hi hagi sa Cova d'en Pere 
Mir.

1818, las Mires. Apeo de Garay (Santanyí).
1915, Ses Miras. PcRb.
 
Missatge, na
Fonètica: «ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezial, situat en es Llombards, dins es 
Marge d'en Cama, entre la partió des Rafal des Porcs i na Serral. Està dividit en quatre 
tanques. 

1837, ne Misatge. PcCl.
1842, ne Misatge. PcCl.

Mitges, ses
Fonètica: «RÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
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Longitud: 508
Situació: interior

Són dues tanques molt poblades d'ametlers, situades a Santanyí, vora la partió de 
Campos, entre les cases de ses Angoixes Noves i na Venrella. El nom fa referència a 
l'extensió de les parcel·les.  Hom diu que és per mor de la divisió d'una herència en 
mitges quarterades.

Mitja de sa Senyora, sa
Fonètica: «ÇZ«D«««ÈøR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 509
Situació: interior

Trinxa de terreny conradís, sense arbres, situada a Santanyí, dins es Camp d'en 
Torrella, vers el centre de la depressió.

Mitja des Siquiol, sa
Fonètica: «ÇZ«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de forma trapezial, sense arbres, situat a Santanyí, dins es Camp d'en 
Torrella, vora sa Síquia. El nom al·ludeix a un antic afluent de la síquia que porta l'aigua 
a l'avenc (ses Vencs). Probablement és el mateix afluent que apareix documentat sota el 
nom des Siquió.

Mitja Lluna, sa
Fonètica: «ÇZ«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Espai o eixample de camí, situat a la Costa de Son Vidal, vora Lo d'en Xixili, 
coonstruït amb la finalitat de permetre el pas de dos carruatges.
 
Mitja Lluna, sa
Fonètica: «ÇZ«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: litoral
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Pesquera de la costa curiablanquera, situada entre Portopetro i sa Barca Trencada 
i entre sa Cova de sa Mitja Lluna i sa Coveta de sa Mitja Lluna. El davallador comença 
vora una piqueta excavada dins la roca, situada sobre sa Cova de sa Mitja Lluna. Es 
baixa cap a la dreta per sota una balma i s'arriba a la plataforma, que es troba a uns 5 m 
sobre el nivell de la mar. El nom, metafòric, sorgí per la presència d'un cocó que vist des 
de dalt del penyal té forma de lluna en quart creixent. Té 4 passes de llargària, per una i 
mitja d'amplària i uns 5 pams de fondària. El topònim es repeteix a Menorca, a s'Illa de 
l'Aire i a s'Illa d'en Colom.
 
Mitja Lluna, sa
Fonètica: «ÇZ«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Espai o eixample de camí, situat a la Costa de Son Vidal, vora sa Tanca d'en 
Cama, que tenia la funció de permetre el pas de dos vehicles en direcció contrària. No té 
tanta popularitat com el lloc homònim situat més prop del petit nucli de la Costa. Diuen 
que l'escriptura de sa Tanca d'en Cama enregistra la finca amb la denominació de sa 
Mitja Lluna.
 
Mitja Lluna, sa
Fonètica: «ÇZ«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada,  pròpia  de  caçadors,  aplicada  a  s'Aguaitador  de  sa 
Senyora, situat a Son Danús Vell. Nom metafòric basat en la semblança del marge que 
tanca l'espai amb una mitja lluna. 

Mitja Quarterada, sa
Fonètica: «ÇZ«R«ÈRD«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Tancó de forma irregular amb arbres, situat a Cas Perets, entre Lo d'en Feo i Lo 
d'en Pep de Morell.
 
Mitja Quarterada, sa
Fonètica: «ÇZ«R«ÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
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Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, entre s'Era de 
Cas Senyor i s'Era Vella de Cas Senyor.

Mitjà, es
Fonètica: «RÈZ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de lloc saliner, situat  dins es Rafal Genars, 
anomenat es Mitjà de s'Aljub.

Mitjà d'en Bassa, es
Fonètica: «RÇZD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507
Situació: interior

Tanca llarga i  estreta,  de forma rectangular,  que en un extrem és coberta de 
vegetació natural. Està situada en es Llombards, entre Can Pascolí i Can Basqueja.
 
Mitjà d'en Clar, es
Fonètica: «RÇZD«NÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Tanca de forma romboïdal coberta de vegetació espontània, situada a Cas Perets, 
entre es Clos d'en Rella i Lo de l'Amo en Jeroni.
 
Mitjà d'en Garrit, es
Fonètica: «RÇZD«ï«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny forestal, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, vora es Bassol, 
entre na Cama i Lo d'en Canoi.
 
Mitjà d'en Xixili, es
Fonètica: «RÇZD«SÈS
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  format  per  dues  tanques 
situades  en  es  Llombards,  dins  es  Marge  d'en  Cama  i  dins  na  Borràs.  L'espai  de 
vegetació natural que donà nom a aquest indret ja ha desaparegut. L'antropònim és una 
palatalització  del  prenom  Cecili.  És  possible  que  s’hi  hagi  arribat  a  través  d’una 
masculinització de Cecília usada com a malnom.
 
Mitjà d'en Xixili, es
Fonètica: «RÇZD«SÈS
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Terreny cobert de vegetació natural, amb algun sector de conradís, situat a ses 
Salines, a Cas Perets, entre es Camp d'en Veça i es Camp d'en Xixili. Sobre el malnom, 
vegeu l’entrada anterior.
 
Mitjà de Cala en Tugores, es
Fonètica: «RÇZD«Ç«ÈÄR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502.5
Situació: interior

Terreny forestal, d'uns 300 m de llargària, per uns 125 m d'amplària màxima, 
situat a ses Salines, a sa Vall, dins el conradís de ses Roquetes, vora Cala en Tugores.
 
Mitjà de Darrere ses Cases, es
Fonètica: «RÇZD«D«ÇR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tancó  de  forma  irregular,  amb  vegetació  espontània,  situat  a  Santanyí,  a  sa 
Talaiola, entre les cases, l'Hospital i sa Tanca Llarga.
 
Mitjà de Don Sebastià, es
Fonètica: «RÇZD«ÇD«B«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 503.5
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Situació: interior

Terreny saliner cobert de vegetació, situat a sa Vall, entre sa Cegonya i es Camp 
des Paller. També es diu es Turó de Don Sebastià. Es desconeix qui era aquest senyor.
 
Mitjà de l'Amo en Jordi, es
Fonètica: «RÇZD«ÇÈZ�RD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny en forma d'ela, situat en es Llombards, dins es Pinaret Gran, entre es 
Pinaret  d'en  Ponç,  es  Pinaret  de  l'Amo  en  Xisco  i  es  Pinaret  d'en  Mostatxo. 
Majoritàriament és ocupat per pleta, però s'hi troben també alguns conradissos. 
 
Mitjà de na Clapers, es
Fonètica: «RÇZD«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny inculte, situat a Santanyí, a Son Morlà, dins na Clapers, entre es Racó de 
n'Aulet i sa Rota Bona.
 
Mitjà de na Molinera, es
Fonètica: «RÇZD««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 505
Situació: interior

Quintana d'uns 300 m de llargària i uns 45 m d'amplària mitjana, situada a ses 
Salines, entre sa Tanca Figuera i es Bosquet.
 
Mitjà de s'Aljub, es
Fonètica: «RÇZD««ÈZ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma irregular, sense arbres, situada a ses Salines, dins es 
Rafal Genars, entre ses Figueres de Moro Joves i sa Tanca des Molí. La denominació és 
motivada per la presència d'un aljub antic amb escala exterior i dos colls de pedra. Té 
una gran obertura moderna que el priva d'una de les parets. D'aquest lloc també se'n diu, 
senzillament, es Mitjà.
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Mitjà de s'Argila, es
Fonètica: «RÇZD«ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Zona marginal de conreu, amb vegetació natural, situada en es Llombards, dins 
es Rafal des Porcs, vora la partió de s'Argila i es Marge d'en Cama.
 
Mitjà de sa Cova, es
Fonètica: «RÇZD««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny  de  conreu  amb  pocs  arbres,  de  forma  irregular,  situat  a  s'Alqueria 
Blanca, vers Son Sanç, entre Can Toni Sanç i sa Vinya. Ara ja no hi ha mitjà i la cova, 
natural, està reblida, tot i que no gaire lluny diuen que n'hi ha una altra que potser es 
comunica amb aquesta.
 
Mitjà de sa Cova, es
Fonètica: «RÇZD««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny forestal situat a Calonge, entre es Torrent de sa Conca i es Quartó d'en 
Xina. Motiva el nom la presència de sa Cova de ses Genetes dins aquest espai.
 
Mitjà de sa Cova, es
Fonètica: «RÇZD««È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357
Longitud: 504.5
Situació: interior

Extensa zona de pleta voltada de sementer, situada dins la possessió des Rafal 
Genars, dins n'Amera Gran, al sud des Racó de n'Amera. Deu el nom a sa Cova Petita.
 
Mitjà de sa Làpida, es
Fonètica: «RÇZD««ÈD«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
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Longitud: 503
Situació: interior

Espai de vegetació esclarissada, situat a ses Salines, entre antigues rotes de sa 
Vall, dins ses Roquetes, en el lloc de s'Aranyera. Deu al nom a una làpida de pedra de 
Santanyí, de 1943, que porta la següent inscripció (la puntuació és meva): «A J. M. S., 
els seus amigs de cassera, per haver cobrat 100 perdius, el dia III - IX - MCMXLIII, en 
el lloc ahon caigué la darrera». Les inicials deuen correspondre al fill del propietari de sa 
Vall,  el  senyor  Joan  March  Servera  (Santa  Margalida  1906  -  Barcelona  1973).  És 
evident que, del text interferit, cal entendre que les aus es caçaren i no que es retribuïren 
econòmicament.
 
Mitjà de sa Rota, es
Fonètica: «RÇZD««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Terreny inculte saliner de la possessió  des Rafal Genars, cobert  de vegetació 
espontània, situat entre sa Rota d'en Bonico i els establits de Cas Perets.

Mitjà de ses Cases, es
Fonètica: «RÇZD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 508.5
Situació: interior

Zona de vegetació espontània situada a Santanyí, dins Son Danús Vell, entre sa 
Pleta des Xots i sa Sort. Té 400 m de llargària per 100 d'amplària màxima. També se'n 
diu es Mitjà des Sementer.
 
Mitjà de ses Esparegueres, es
Fonètica: «RÇZD««««RÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 506.5
Situació: interior

Terreny inculte, situat en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, entre es Fondo 
de na Faró i es Corral Nou de ses Figueres de Moro.
 
Mitjà de ses Esparegueres, es
Fonètica: «RÇZD««««RÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 509
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Situació: interior

Terreny llombarder de forma irregular, situat en es Rafal des Porcs, dins es Mitjà 
Llarg, entre ses Guàrdies i sa Mesa. Està cobert de vegetació, excepte en algunes àrees 
roturades.
 
Mitjà de ses Talaies, es
Fonètica: «RÇZD«««È9«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Terreny cobert de vegetació natural, situat a ses Salines, dins n'Amera Petita des 
Rafal Genars, vora es Mitjans des Comellars i ses Talaies de n'Amera Petita. 
 
Mitjà des Càrritx, es
Fonètica: «RÇZD«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 508.5
Situació: interior

Franja de terreny, situada a Santanyí, dins ses Angoixes d'en Rave, al costat des 
Carreró de s'Eixorca i integrada per unes set tanques, no sempre en la seva totalitat. 
Avui tot és conradís. Lloc per on discorren les aigües, és un regueró de terra bona amb 
ametlers i moltes figueres.
 
Mitjà des Colomer, es
Fonètica: «RÇZD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Variant no cartografiada i moderna des Mitjà des Revells, situata ses Salines, a 
sa Vall, dins ses Roquetes, entre na Frare i sa Pleta Nova. Pren el nom d'una torre veïna, 
de pedreny de Santanyí, situada dins sa Tanca de s'Era.
 
Mitjà des Garrovers, es
Fonètica: «RÇZD«RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Variant, no cartografiada i més moderna, del nom des Mitjà des Ullastres, situat 
a Santanyí, dins Son Danús Vell, entre ses Figueres de Moro i es Camí de Ciutat.
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Mitjà des Lliri, es
Fonètica: «RÇZD«´È´R
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 506
Situació: interior

Petit espai inculte de forma llunada, d'uns 125 m de llargària, situat a ses Salines, 
dins es Sementer des Lliri, a la possessió des Rafal Genars. És un turonet rocós en el 
qual creixen ullastres, mates, estepes negres, porrasses, rapes i cards. Segons un dels 
informants, abans hi crexien lliris en estat naturalitzat, gairebé com els de jardí.
 
Mitjà des Molí, es
Fonètica: «RÇZD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom des Mitjà des Ullastres, situat a Santanyí, dins 
Son Danús Vell, entre ses Figueres de Moro i es Camí de Ciutat.
 
Mitjà des Revells, es
Fonètica: «RÇZD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Terreny saliner cobert de vegetació, situat a sa Vall, dins ses Roquetes, entre sa 
Pleta Nova i na Frare. Modernament se'n diu es Mitjà des Colomer.
 
Mitjà des Revells, es
Fonètica: «RÇZD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506.5
Situació: interior

Zona de vegetació espontània situada a Santanyí, dins es Estrets, a Son Danús 
Nou. El nom de  revell designa l'ullastre que no es desenvolupa normalment, sinó que 
forma un coixinet de branques punxagudes, amb poques fulles. Sol ser freqüent a la 
vorera de mar, per causa del vent carregat de sal, però també es troba lluny de la costa, 
tal vegada per mor del rosegament del bestiar.
 
Mitjà des Sementer, es
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Fonètica: «RÇZD«««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny inculte, d'uns 300 m de llargària, per uns 50 m d'amplària, situat a ses 
Salines, dins es Sementer des Lliri de la possessió des Rafal Genars.
 
Mitjà des Sementer, es
Fonètica: «RÇZD«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant  no cartografiada des  Mitjà  de ses  Cases,  situat  a  Santanyí, dins  Son 
Danús Vell.

Mitjà des Ullastres, es
Fonètica: «RÇZD«È9R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny santanyiner, llarg i estret, en forma de pentàgon irregular, ocupat per 
vegetació marginal i situat a Son Danús Vell, entre ses Figueres de Moro i es Camí de 
Ciutat. És nom més antic que es Mitjà des Garrovers. També es diu es Mitjà des Molí i 
sa Quintana.

Mitjà des Xorc, es
Fonètica: «RÇZD«ÈS�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4359
Longitud: 520
Situació: interior

Terreny cobert de vegetació natural, situat a Calonge, dins sa Punta Grossa, vora 
la partió de Felanitx.  Té uns 450 m de llargària per uns 150 m d'amplària màxima. 
L'extrem de  xaloc  és  en  procés  d'urbanització,  per  causa  del  ràpid  avanç  de  l'àrea 
edificada de Cala d'Or.

Mitjà Gran, el
Fonètica: *«ZÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
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Longitud: ?
Situació: interior

Topònim d’un indret no localitzat, possiblement extingit. 

1818, Al Mitgà Gran. Apeo de Garay (Santanyí).

Mitjà Gran, es
Fonètica: «RZÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny santanyiner, en forma de pentàgon irregular, situat a sa Talaiola, entre es 
Cementeri  i  sa  Pleta  Nova.  Dos  terços  d'aquest  espai  són  de  terra  conradissa, 
parcialment poblada d'arbres. La resta, que segueix motivant el nom, és un espai inculte 
poblat d'ullastres i baladres, o sigui, lletreres arbustives (Euphorbia dendroides).
 
Mitjà Gran, es
Fonètica: «RZÈÄR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-5-8
Latitud: 4354
Longitud: 501.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular situat a ses Salines, vora la partió de Campos, entre 
ses  Colònies,  Morellet  i  es  Bartomins.  Té  una  longitud  màxima  de  1450  m i  una 
amplària  màxima  de  1350  m.  Està  bastant  dividit  i  en  general  les  parcel·les  estan 
cobertes de vegetació espontània.

Mitjà Gran de Can Roter, es
Fonètica: «RZÇÄR«ÇÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 502
Situació: interior

Tancat de forma trapezoïdal, d'uns 425 m de llargària per uns 340 m d'amplària 
mitjana, situat a ses Salines, entre la partió de Campos i es Bartomins. En sa major part 
és pleta, però també hi ha algunes tanques de conreu i un corral de figueres de moro.
 
Mitjà Gran des Camp Lledó, es
Fonètica: «RZÇÄR«Ç´«ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 502
Situació: interior
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Franja de terreny de forma irregular, de poc més de 400 m de llargària i d'una 
amplària que oscil·la entre els 90 m i els 200 m. Està situat a ses Salines, vora la partió 
de Campos, dins es Mitjà Gran, entre Morellet i es Mitjà Gran de Can Roter. S'hi troben 
conradissos sense arbres i pletes.

Mitjà Llarg, es
Fonètica: «RZÈ´R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: interior

Franja de terreny d'uns 900 m de llargària, per una amplària que fluctua entre els 
100 m i els 225 m, situada en es Llombards, en es Rafal des Porcs, dins ses Guàrdies, 
vora la mar i vora sa Mesa. Està parcialment roturat, però és inculte el sector més distant 
de la mar, anomenat es Mitjà de ses Esparegueres.

CTM, p. 868; MGM, 43-1g.

Mitjà Roig, es
Fonètica: «RZÈR�S
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 508
Situació: interior

Zona marginal  del conreu, situada en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, 
entre es Camp Roig, amb el nom del qual està relacionat, i es Camp Redó. L'adjectiu de 
color prové de la tonalitat de la terra.
 
Mitjà Socarrat, es
Fonètica: «RÇZ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 508
Situació: interior

Zona  coberta  de  vegetació  espontània,  situat  a  Santanyí,  a  cavall  entre  Son 
Danús Vell  i  Son Danús Nou, entre es Burcanys i es Burcanyets. Té uns 500 m de 
llargària per uns 300 m d'amplària màxima. L'adjectiu pot respondre a un antic incendi.

1924, Talaya des Mitjà sacorrat. J. P[arera] (1924:168).
1946, Mitjà Socorrat. PcPtr.
 
Mitjà Socarrat, es
Fonètica: «RÇZ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
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Latitud: 4350
Longitud: 508.5
Situació: interior

Zona marginal del conreu situada en es Llombards, dins es Rafal des Porcs i dins 
ses Guàrdies, vora la partió de sa Cova des Drac. S'hi troben algunes restes talaiòtiques. 
La raó del nom pot ser un antic incendi o els efectes dels temporals de llevant, que, amb 
llur càrrega de saladina, "socarren" la vegetació.

Mitjans de na Fonda, es
Fonètica: «RÇZ««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 503.5
Situació: interior

Afloraments de dunes fòssils cobertes de vegetació natural, situats a ses Salines, 
dins  sa  Vall,  entre  els  sementers  de  na  Fonda.  S'hi  troben  almenys  tres  coves 
prehistòriques, una de les quals és coneguda amb el nom de sa Cova des Ossos, ara 
reblida.  Les altres dues, sense nom conegut,  es  troben vora na Mossona, davant ses 
Cases d'en Mero. Una està reblida i l'altra és una cova artificial de planta en forma de 
ronyó, d'uns 6'50 m per 3'70 m. Té una entrada ampla, d'uns 4'50 m, oberta cap al sud, i 
sis armariets, situats en sa major part vora l'entrada, a la paret de l'oest.
 
Mitjans des Comellars, es
Fonètica: «RÇZ««È´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Zona de pletes amb alguns conradissos interposats, situada a ses Salines, dins es 
Comellars des Rafal Genars, al costat de n'Amera Petita.
 
Modraves, ses
Fonètica: «RÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 513
Situació: interior

Variant labialitzada, no cartografiada, de ses Madraves, topònim quasi extingit 
de ses Valetines, localitzat en un punt concret d'aquest indret, gràcies a la documentació. 
Per a l'etimologia, vegeu ses Madraves.
 
Mola, la
Fonètica: *«È�«
Terme: Santanyí
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Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit, no localitzat.  Tal vegada pot ser devers el lloc curiablanquer ara 
dit es Cocó de sa Mola. 

1818, la Mola. Apeo de Garay (Santanyí). 

Molí, es
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Molí fariner, situat a Calonge, dins sa Tanca Gran. La torre no és gaire alta. El 
portal de la casa no és ben bé quadrat, sinó que fa una mica d'arc rebaixat. Hi ha una 
escala exterior de peces de pedreny de Santanyí clavades a la façana. A sota hi ha un 
finestró. També en diuen sa Torre des Molí.
 
Molí, es
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior

Variant no cartografiada des Molí de Ca l'Amo en Jeroni, situat en es Llombards, 
a sa Plaça des Pou.
 
Molí, es
Fonètica: «RÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 505
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom des Molí de Cas Carter, situat a ses Salines.
 
Molí, es
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada des Molí  des Vedells,  situat a Calonge, dins el casc 
urbà, entre es Corral del Rei i l'Església Vella.

Molí d'en Balutxo, es
Fonètica: «RÇD««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Molí de vent fariner, situat a la Costa, damunt es Turó d'en Balutxo.
 
Molí d'en Capità, es
Fonètica: «RÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Edifici de molturació de grans, situat dins el casc urbà de Santanyí, a ses Coves 
des Vicari, entre es Molí d'en Ferrereta i es Molí d'en Forner.

Vegeu el cançoner.

1885, Es Molí d'En Capità. «Fiestas de San Jaime» (Santanyí, 1977).
 
Molí d'en Coa, es
Fonètica: «RÇD«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514.5
Situació: interior

Edifici destinat a la molturació de gra amb la força del vent, situat a s'Alqueria 
Blanca, dins el terreny de ses Serres, sobre un tossal, a 125 m sobre el nivell de la mar.
 
Molí d'en Colomí, es
Fonètica: «RÇD«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Construcció per moldre gra amb la força del vent, situada a Santanyí, entre la 
plaça F. Bernareggi i na Boneta. Sobre el portal rodó de les cases hi ha un escut en 
relleu,  representant  Jesucrist  sacramentat  sobre un  calze  columniforme,  que s'aixeca 
sobre un cor travessat per dues sagetes. Tot està emmarcat dins un arc en forma de 
cordó. Aquest edifici apareix dibuixat en el pla de Santanyí de Jeroni Berard (ca. 1790).
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Molí d'en Colovet, es
Fonètica: «RÇD«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511
Situació: interior

Edifici de molturació de gra, de tracció eòlica, situat a Santanyí, dins el casc urbà 
de la vila, vora ses Pedreres. Em diuen les propietàries que dins les cases, sobre el portal 
de la torre, es llegeix la data de 1775 o 1777. Encara estava en activitat entre 1915 i 
1920. El moliner no fa molts anys que morí.
 
Molí d'en Cosme, es
Fonètica: «RÇD«NÈ�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Edifici de molturació de gra, situat a s'Alqueria Blanca, al cap d'amunt de sa 
Costa  de  na  Gallet,  entre  es  Molí  d'en  Parra  i  Can  Bet.  Es  conserva  torre  i  casa, 
reformada fa un parell de desenes d'anys. Té una escala exterior. Sobre el portal hi ha un 
escut amb una creu en alt relleu sobre sis escalons i la data de 1767.
 
Molí d'en Cotxer, es
Fonètica: «RÇD«NÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 509
Situació: interior

Molí  d'extracció  d'aigua,  dels  anomenats  de  ramell,  amb  torre  de  base 
quadrangular, situat en es Llombards, dins es Figueralet, en el lloc de s'Hort d'en Cotxer.
 
Molí d'en Felanitxer, es
Fonètica: «RÇD«M««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Molí de vent fariner, situat a Santanyí, en es Cós, entre s'Era Vella i s'Era de Cas 
Coix. Més rarament es diu es Molí des Felanitxer, es Molí d'en Polla, es Molí de Can 
Polla i sa Torre d'en Polla.
 
Molí d'en Ferrereta, es
Fonètica: «RÇD«M««ÈR««
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511.5
Situació: interior

Torre de molí fariner amb cases, era i alguns trossets de terra, vora el casc urbà 
de Santanyí, entre na Ciona i Ca l'Amo en Bernat Metge.  La meva mare, nascuda el 
1905, informant d’aquesta tesi, l’havia vist en funcionament. És possible que el nom 
antic fos es Molí d'en Jordi, mantengut a una tanca veïna. Dins un corral es conserva un 
antic aljub singular, ja que el cos de l'edifici està totalment excavat dins la roca.

Vegeu el cançoner.
 
Molí d'en Forner, es
Fonètica: «RÇD«MÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Molí fariner, situat dins el casc urbà de Santanyí, a ses Coves des Vicari.  Fa 
alguns anys que vora el portal de la casa subsistia un antic cavalcador, nom que es dóna 
a una petita escala de pedra de dos o tres escalons que servia per facilitar l'accés al llom 
dels cavalls.
 
Molí d'en Jeroni, es
Fonètica: «RÇD«Z«ÈR�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Molí de vent fariner, amb la torre eixalbada, situat dins el casc urbà de Santanyí, 
a l'entrada des Camí de s'Alqueria Blanca.  Una  informant nascuda el 1905 recorda 
haver-lo vist en funcionament. Ara està rehabilitat com a restaurant. Un temps va fer les 
funcions d'escorxador, motiu pel qual en diuen també es Matadero. 
 
Molí d'en Jordi, es
Fonètica: «RÇD«ÈZ�RD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny vora el  casc urbà de la  vila,  situat,  segons els  documents,  dins  Son 
Coves i ara en part ocupat pels nous vials d'accés as Camí de s'Alqueria Blanca. Ca 
l'Amo en Bernat Metge hi està dins, però no hi ha cap molí ni traces d'haver-n'hi hagut 
cap mai. És probable que heretàs el nom antic des Molí d'en Ferrereta, situat dins la 
finca veïna.
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1822, el molí d'en Jordi. Confronta «ab camí qui va â la Alcaria blanca..., ab camí qui va a Portopetra». 
PcV.
1842, 6 de juny, «el Molí anomenat d'en Jordi». PcJA.
1851, 3 de maig. Son Covas. A la portada de l'escriptura: «Son Covas, hoy Molí d'en Jordi». PcJA.
1905, 14 de juny, «Son Covas o Molí d'en Jordi». PcJA.

Molí d'en Lluc, es
Fonètica: «RÇD«È´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504
Situació: interior

Molí de vent fariner situat dins el casc urbà de ses Salines, conegut també amb el 
nom de sa Torre de Can Lluc. Era d'un santanyiner així anomenat.
 
Molí d'en Mir, es
Fonètica: «RÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Molí  de vent  fariner,  situat  dins  el  nucli  urbà de Santanyí, vora sa Creu des 
Carrer de Ciutat. Modernament també se'n diu es Molí de Can Manoni.

Vegeu el cançoner.

1868, el molí d'en mir. PcMM.
1918, Es Molí d'En Mir. Heretat de Cosme Rosselló Mir. PcMM.
 
Molí d'en Parra, es
Fonètica: «RÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Edifici de molturació de cereals mogut pel vent, situat a s'Alqueria Blanca, entre 
es Molí d'en Cosme i es Cafetet. La casa té portal rodó i una escala exterior de tretze 
escalons de pedreny de Santanyí. Al costat de la branca de l'esquerra del portal de la 
torre hi ha tres moles de molí en baix relleu. A la de la dreta n'hi ha una altra, a més de 
nombroses ratlles que deuen ser registres de saques de farina.
 
Molí d'en Parra, es
Fonètica: «RÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511
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Situació: interior

Molí de vent fariner, situat dins el casc urbà de Santanyí, en el lloc dit es Deume.
 
Molí d'en Parra, es
Fonètica: «RÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Molí de vent fariner, situat en es Llombards, dins es Camp de s'Aljub.
 
Molí d'en Perico, es
Fonètica: «RÇD«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Molí de vent fariner, situat entre es Pla d'en Pujol i s'Era d'en Neo. També és 
conegut sota el nom de sa Torre d'en Perico.
 
Molí d'en Polla, es
Fonètica: «RÇD«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Torre d'en Polla, molí de vent situat dins el casc 
urbà de la vila, vora es Pont d'en Bandera.
 
Molí d'en Polla, es
Fonètica: «RÇD«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Molí d'en Felanitxer, situat a Santanyí, en es Cós, 
entre s'Era Vella i s'Era de Cas Coix.
 
Molí d'en Portell, es
Fonètica: «RÇD«RÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
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Longitud: 511.5
Situació: interior

Molí de vent fariner, situat a Santanyí, en es Camí Nou, entre s'Era Vella i Can 
Boguet. També es diu es Molí de na Portella i es Molí d'en Portella.
 
Molí d'en Portella, es
Fonètica: «RÇD«RÈ´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Molí  d'en Portell,  situat  a Santanyí, en es Camí 
Nou, entre s'Era Vella i Can Boguet.
 
Molí d'en Rado, es
Fonètica: «RÇD«ÈRD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Molí fariner situat en es Llombards, dins sa Tanca d'en Rado, vora na Ferrera. La 
torre no és gaire alta i el portal de la casa, girat envers el xaloc, és quadrat.
 
Molí d'en Trapasser, el
Fonètica: *«ÇD«R««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Edifici per a molturació de cereals, desaparegut, situat a Santanyí, a sa Placeta de 
Can  Colovet,  prop  des  Molí  d'en  Colomí.  Encara  es  veuen  restes  d'una  paret.  El 
senyalitza  el  pla  de Santanyí de Jeroni  Berard (ca.  1790).  Els  informants  més vells 
encara en servaven el record, tot i que no en sabien el nom.

1878, 28 de maig, «el molino d'en Trapaser, en la calle d'en Verger». PcJA.
 
Molí de Ca l'Amo en Jeroni, es
Fonètica: «RÇD«ÇZ«ÈR�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior
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Molí de vent fariner, situat en es Llombards, a un cantó de sa Plaça des Pou,  del 
qual només resta la torre, enmig d'una casa moderna que es construí vers 1967. En fer-
ne les obres, es localitzaren restes de diverses cavitats, possiblement sitges, que poden 
ser la motivació del nom Almatmar que els àrabs donaren a l'indret avui ocupat pel 
poble des Llombards. També se li diu, per antonomàsia, es Molí, ja que és l'únic que es 
troba dins el casc urbà.
 
Molí de Can Bonico, es
Fonètica: «RÇD«ÇÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Molí fariner del casc urbà de ses Salines, situat dins es Figueral, no gaire lluny 
de la partió de sa Cometa. També és conegut amb el nom de sa Torre d'en Bonico.
 
Molí de Can Manoni, es
Fonètica: «RÇD«Ç«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Molí d'en Mir, situat dins el nucli urbà de Santanyí, 
vora sa Creu des Carrer de Ciutat.
 
Molí de Can Polla, es
Fonètica: «RÇD«ÇÈ´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Molí  d'en Felanitxer,  situat  dins Santanyí, en es 
Cós, entre s'Era Vella i s'Era de Cas Coix.
 
Molí de Cas Carter, es
Fonètica: «RÇD«Ç«RÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 505
Situació: interior

Molí de vent fariner de ses Salines, situat dins ses Femades, davant el camp de 
futbol. És conegut també, per antonomàsia, amb el nom des Molí.
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Molí de Ferro, es
Fonètica: «RÇD«ÈE
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 503.5
Situació: interior

Molí de vent per a extracció d’aigua, situat a ses Salines, dins sa Vall, entre es 
Vergeret i na Fonda.
 
Molí de la Pietat, es
Fonètica: «RÇD«««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Molí de ramell situat a sa Vall, dins ses Roquetes, vora la Pietat. Servia per regar 
s'Hort de la Pietat.
 
Molí de n'Orell, es
Fonètica: «RÇD«ÈR´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Molí  de vent  fariner,  situat  a  Santanyí, en  es  Velar,  dalt  d'un turó de 66 m 
d'altura sobre el nivell de la mar. Ara està reedificat i reconvertit en vivenda. Fa uns 
anys deixava veure restes d'una volta de mig punt, enrunada quasi del tot.
 
Molí de na Móra, es
Fonètica: «RÇD««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 504
Situació: interior

Edifici  saliner  d'extracció  d'aigua,  situat  a  sa  Vall,  dins  na  Móra  i  dins  ses 
Figueres Joves.
 
Molí de na Portella, es
Fonètica: «RÇD««RÈ´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada del nom des Molí d'en Portell, situat a Santanyí, en es 
Camí Nou, entre s'Era Vella i Can Boguet.

Molí de s'Abeurador, es
Fonètica: «RÇD««BR«ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 503
Situació: interior

Edifici  d’extracció  d’aigua,  situat  a  sa  Vall,  entre  ses  Figueres  Joves  i  ses 
Tanquetes. És conegut també amb el nom des Molí de s'Hort Vell.
 
Molí de s'Estany, es
Fonètica: «RÇD««Èø
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 499
Situació: interior

Variant no cartografiada des Molí de sa Sal, del terme de ses Salines, situat a sa 
Colònia, entre es Estanys de sa Sal i es Moll Nou. 

Molí de s'Hort Nou, es
Fonètica: «RÇD«�RÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  i  minoritària  des  Molí  de  s'Hort  Vell,  situat  a  ses 
Salines, dins sa Vall, vora ses Figueres Joves.
 
Molí de s'Hort Vell, es
Fonètica: «RÇD«�RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Molí de ramell situat a ses Salines, dins s'Hort Vell de sa Vall, vora la paret de 
ses Figueres Joves. Un informant en diu es Molí de s'Hort Nou, perquè diu que es Molí 
de s'Hort Vell és el que altra gent coneix sota el nom de Molí de s'Abeurador. Sembla 
que l'hort on es troba aquest era encara més antic.
 
Molí de s'Hort Vell, es
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Fonètica: «RÇD«�RÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 503
Situació: interior

Variant no cartografiada des Molí de s'Abeurador, situata ses Salines, a sa Vall, 
entre ses Figueres Joves i ses Tanquetes.
 
Molí de sa Bassa, es
Fonètica: «RÇD««ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Molí de Son Vidal, situat a la Costa, entre Can Sanç 
i es Camí de Felanitx.  El determinant està motivat pel veïnatge de sa Bassa de Son 
Vidal.
 
Molí de sa Cegonya, es
Fonètica: «RÇD«««ÈÄø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 503
Situació: interior

Molí saliner d'extracció d'aigua, situat a sa Vall, dins s'Hort de sa Cegonya. 
 
Molí de sa Farina, es
Fonètica: «RÇD«««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 503
Situació: interior

Edifici saliner per a la molturació de cereals, situat a sa Vall, prop de les cases, 
entre sa Canera i ses Tanquetes.
 
Molí de sa Sal, es
Fonètica: «RÇD««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 499
Situació: interior
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Edifici desaparegut del terme de ses Salines, situat a sa Colònia, vora la partió 
del terme de Campos, entre es Estanys de sa Sal i es Moll Nou. Era una torre circular 
amb capell que albergava una maquinària per moldre la sal que després s'embarcava. Al 
costat hi havia unes dependències. Tot fou destruït vers 1957, per tal de construir un bar 
en el seu lloc. Actualment hi ha un hotel gran. També era conegut amb el noms des Molí 
des Estanys i es Molí de s'Estany.
 
Molí de sa Talaiola, es
Fonètica: «RÇD««««È9�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Edifici situat a Santanyí, a sa Talaiola, en el punt de confluència de sa Tanca de 
s'Era, sa Tanca Redona i sa Vinya. Era un molí de vent fariner.
 
Molí de sa Tanca, es
Fonètica: «RÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511
Situació: interior

Molí de vent fariner, situat a Santanyí, dins sa Tanca, al sud de la vila. Al costat 
del portal de la casa hi ha un cavalcador. Una informant nascuda el 1905 recorda haver-
lo vist en funcionament.
 
Molí de sa Taverna, es
Fonètica: «RÇD«««ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 509
Situació: interior

Molí d'extracció d'aigua, dels anomenats de ramell, de base quadrangular, situat 
en  es  Llombards,  dins  s'Hort  de  sa  Taverna.  Fou  construït  circa  1913-1914.  La 
denominació prové del malnom de la família que n'és propietària.
 
Molí de sa Vinya, es
Fonètica: «RÇD««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 503.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada des Molí des Didot, situat en es Llombards, a sa Vallet, 
en es Pla d'en Castell Nou, dins sa Vinya.
 
Molí de So n'Amer, es
Fonètica: «RÇD«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Molí fariner desaparegut, situat pràcticament dins el casc urbà des Llombards, 
vora les cases de So n'Amer.

1514. Hom esmenta «lo molí». En aquesta data, So n'Amer encara formava part des Llombards. Podria 
tractar-se d'aquest. Festes de Sant Domingo, 1992.
1874. Se cita un molí de vent. PcMM.

Molí de Son Danús, es
Fonètica: «RÇD«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 509
Situació: interior

Molí de vent fariner, situat dins Son Danusset, davant les cases.  Està edificat 
sobre un cintell circular envaït per la vegetació. A la branca del portal de la part esquerra 
hi ha una petita fornícula excavada dins el pedreny, amb una imatge femenina en alt 
relleu. Sosté alguna cosa inidentificable amb la mà esquerra. A la dreta, a baix, té una 
creu.

El fet que es digui es Molí de Son Danús i estigui dins Son Danusset no és més 
que un testimoni de l'antiga unitat de les dues finques, d'altra banda ja evident per la 
sufixació d’aquest segon topònim.

El 30 de gener de 1261 ja se cita un molí dins l'alqueria de nom araboberber que 
després seria Son Danús, però és probable que hagués estat un molí de sang i no el que 
ens ocupa (RRV, 2000: 20). El document del segle XVIII sí que deu fer referència a 
aquest.

Vegeu el cançoner.

1731, 20 de setembre. En l'arrendament de Son Danús, se cita un molí de vent. RRV (2000: 163.
 
Molí de Son Salom, es
Fonètica: «RÇD«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 508
Situació: interior
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Variant  no  cartografiada  des  Molí  des  Rafal  Nou,  situat  a  Santanyí, vora es 
Camp d’en Torrella. No és fàcil saber si antigament era de Son Salom o des Rafal Nou.
 
Molí de Son Vidal, es
Fonètica: «RÇD«Ç�MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Molí de vent fariner, situat a la Costa, dins Son Vidal, presumiblement vora les 
cases, dins una petita pleta d'ullastres. La casa, abans coberta de volta de mig punt, estva 
esfondrada, però ha estat reedificada recentment. També es diu es Molí de sa Bassa.
 
Molí des Cós, es
Fonètica: «RÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Molí de vent fariner, situat a Santanyí, dins es Cós, entre s'Era d'en Corriola i el 
casc antic de la vila.
 
Molí des Didot, es
Fonètica: «RÇD«RDÈD�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Molí de ramell, situat en es Llombards, dins sa Vinya de sa Vallet, amb el qual 
s'extreia l'aigua de sa Mina per regar s'Hort des Didot.  També es diu es Molí  de sa 
Vinya.
 
Molí des Estanys, es
Fonètica: «RÇD««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 499
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Molí de sa Sal, del terme de ses Salines, situat a sa 
Colònia, entre es Estanys de sa Sal i es Moll Nou. 
 
Molí des Felanitxer, es
Fonètica: «RÇD«««ÈS
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Molí d'en Felanitxer, situat a Santanyí,  en es Cós, 
entre s'Era Vella i s'Era de Cas Coix.
 
Molí des Pont, es
Fonètica: «RÇD«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Nom d'un molí de vent fariner amb les seves cases i deu tanques de conreu, amb 
arbres i alguns corralets, situats entre Santanyí i s'Alqueria Blanca, enmig de Son Coves 
i Son Jordà. El topònim és motivat pel pas del camí que uneix les dues poblacions per 
sobre una canalització del segle XVIII coneguda sota el nom de sa Canal des Pou del 
Rei. No fa gaires anys, abans d'eixamplar la carretera, encara es conservava el forat de 
sortida de l'aigua en un fragment de l'aqüeducte que corria pel costat del camí. L'escut 
de pedra que ornamenta la torre, amb una creu sobre un pont, sembla que es relaciona 
amb l'origen de la denominació.

CTM, p. 879.

Molí des Puig, es
Fonètica: «RÇD«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Molí de vent fariner, situat a s'Alqueria Blanca, dins ses Serres, a l'altura de 142 
m sobre el nivell de la mar. Té la torre eixalbada. És temptador identificar-lo amb el 
molí del segle XIII que transmet la documentació.

CTM, p. 879; MGM, 41-2g.

1262, 20 de novembre. Els germans Pere i Ramon Calderó estableixen a Bernat i Ramon Busquet un molí 
de vent sobre un puig, en el terme de l'Alqueria Blanca, parròquia de Santanyí. RRV (2000: 20).
 
Molí des Pujol, es
Fonètica: «RÇD«ÈZ�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 515
Situació: interior
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Molí de vent fariner de s’Alqueria Blanca, situat en es Pujol, dins sa Tanca des 
Molí. També s'usa la variant de sa Torre.

Molí des Rafal, es
Fonètica: «RÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 507.5
Situació: interior

Torre de molí fariner, situada en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, vora les 
cases. Emplaçada dins un bell bosquet de pins, és molt petita i primatxola i s'alça sobre 
un cintell poligonal amb portal quadrat i escala exterior de pedreny de Santanyí.

Molí des Rafal Nou, es
Fonètica: «RÇD««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 508
Situació: interior

Torre cilíndrica de molí de vent fariner, assentada directament sobre el terreny, 
amb dos portals superposats.  El superior fa pensar si en en temps antic havia tengut 
cintell. Darrerament, s’ha construït una casa nova al seu voltant.

CTM, p. 879; MGM, 42-11c.

Molí des Saig, es
Fonètica: «RÇD«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu de forma irregular, amb arbres i figueres de moro, situat entre 
es Galiner d'en Marranxa i sa Bassa des Llombau. Li dóna nom un bon exemplar de 
molí de vent fariner amb cases i diverses cisternes. És destacable el sistema de recollida 
d'aigües del terrat, per la bellesa de la canal, sostinguda per mènsules. És possible que el 
saig que en motivà el nom sigui algun dels al·ludits en el documents:

CTM, p. 879.

1728, juliol. Pere Joan Tomàs diu que fa més de trenta anys que serveix la vila com a oficial saig i sempre 
ha fet les crides a la porta de la Cort. Testimonis diuen que sempre han vist publicar les crides a la Plaça 
Reial, davall els lledoners. Gabriel Rosselló diu que sempre s'han fet vora la creu, sota els lledoners. RRV 
(2000: 163).
El 25 de febrer de 1756 era el saig Jaume Thomàs. Arxiu BVT, 576.
1914, molí des saitx. PcCo.
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Molí des Vedells, es
Fonètica: «RÇD«R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Torre de molí fariner, situat dins el casc urbà de Calonge, entre es Corral del Rei 
i  l'Església  Vella.  Sovint  en diuen simplement  es  Molí.  Porta  el  nom de la  família 
calongina de Cas Vedells.
 
Molí des Velar, es
Fonètica: «RÇD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Molí de vent fariner, situat dins el casc urbà de Santanyí, en es Velar, damunt un 
turó de 66 m sobre el nivell de la mar. És un dels pocs molins del terme que encara 
conserven les moles.
 
Molí en Figueres, el
Fonètica: *«ÇMÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim  extingit  d’un  lloc  de  localització  desconeguda,  situat  potser  vers 
s’Alqueria Blanca. 

1818, Al Molí en Figueras. Apeo de Garay (Santanyí).

Molí Nou, es
Fonètica: «RÈ�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Molí de vent fariner, situat a ses Salines, entre sa Carroja i sa Costa.
 
Molí Petit, es
Fonètica: «RÇ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
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Longitud: 511
Situació: interior

Molí de vent fariner, mig en ruïnes, situat dins el casc urbà de Santanyí, vora es 
Camí de Felanitx, prop de ses Quarteradetes. L'entrada fa una mena de petit pati amb la 
cisterna.  Modernament  se  li  ha  afegit  a  la  façana  posterior  un  edifici  de  blocs  de 
formigó. El 2006 és en procés de reedificació. Una informant nascuda el 1905 recordava 
haver-lo vist en activitat.

Molinet, es
Fonètica: «RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb pocs  arbres,  de  forma romboïdal,  situada a  s'Alqueria 
Blanca, entre Son Llorenç i es Camp d'Amunt. Pren el nom d'un molí d'extracció d'aigua 
accionat pel vent.
 
Molins, els
Fonètica: *È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d’un indret de localització desconeguda, situat possiblement a 
s’Alqueria Blanca. 

1818, los Molins. Apeo de Garay (Santanyí). 

Molins, na
Fonètica: *«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d’un indret de localització desconeguda.

1818, ne Molins. Apeo de Garay (Santanyí). 

Moll, es
Fonètica: «RÈ�´
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
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Situació: litoral

Espigó  del  litoral  santanyiner,  situat  a  Cala  Figuera,  entre  ses  Bales  i  sa 
Figuereta. Fou construït vers 1950 sobre un altre que està tombat sota l'aigua. Aquest és 
el tercer.
 
Moll, es
Fonètica: «RÈ�´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Construcció de la costa curiablanquera, situada a Portopetro, entre la Duana i sa 
Barraca d'en Comte. Segons B. Vidal i Tomàs (art.  Porto Petro del CTM, III, p. 1212-
1223)  vers  1880  es  va  construir  el  primer  martell,  allargat  posteriorment  en  dues 
ocasions.

Moll des Estanys, es
Fonètica: «RÇ�´««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Moll  Nou,  situat  a  la  costa  salinera,  davant  es 
Estanys de sa Sal, entre sa Raconada des Moll i sa Platja des Marquès. 
 
Moll Nou, es
Fonètica: «R�´È�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Espigó artificial de la costa salinera, situat entre sa Raconada des Moll i sa Platja 
des Marquès, la qual pertany al terme de Campos. És una construcció d'uns 90 m de 
llargària, per 4'30 m d'amplària i 2'10 m d'altura aproximada sobre el nivell de la mar. 
Està  fet  amb grans  blocs  de marès.  Vers  la  meitat,  a  la  part  que  mira  al  terme de 
Campos, hi ha una escaleta per embarcar. L'extrem està molt destruït pels temporals. Els 
informants més vells no el veren construir. Embarcaven la sal que molien en es Molí de 
sa Sal, situat al lloc que ara ocupa l'hotel que hi ha vora el moll. Es transportava amb 
vagons que anaven sobre raïls fins a la punta del moll i es carregava en unes barcasses 
que l'embarcaven dins un veler que estava ancorat lluny de la ribera. Vers 1927 encara 
n'embarcaven. També es diu es Moll des Estanys i es Mollet de sa Sal. Als mapes que 
acompanyen la Història de Mallorca de J. Binimelis figura el nom traduït de Cargador 
de la Sal (E. Duran, 1994: 28). 
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1852. Se subhasten les obres de la casa de la revista i carregador de la sal de Santanyí. RRV (2000: 203).  
Podria tractar-se d'aquesta construcció.

Mollet d'en Rapinya, es
Fonètica: «RÇ´«««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Embarcador del litoral curiablanquer, situat a Portopetro, a sa Platja,  entre es 
Mollet de Cas Rector i ses Penyes Altes. Hi ha un escar i una barraca de pedra amb un 
arc de marès i unes portes pintades de gris.
 
Mollet de Cas Rector, es
Fonètica: «RÇ´««Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Embarcador de la costa de s'Alqueria Blanca, situat a Portopetro, entre es Mollet 
de sa Cova i es Mollet d'en Rapinya. Té escar i barraca de pedra, tancada amb unes 
portes verdes, amb retxilleres a la part de baix que permeten el pas de l'aigua en haver-hi 
temporal. 
 
Mollet de sa Cova, es
Fonètica: «RÇ´«««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Embarcador de la costa de s'Alqueria Blanca, situat  a Portopetro, a sa Platja, 
entre es Mollet de sa Galera i es Mollet de Cas Rector. Té escar i barraca de pedra, 
coberta de volta i tancada amb unes portes velles de color gris. El malnom de sa Cova 
es basa en un nom de lloc de Cas Concos.
 
Mollet de sa Galera, es
Fonètica: «RÇ´«««Æ«ÈER«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Embarcador de la costa de s'Alqueria Blanca, situat  a Portopetro, a sa Platja, 
entre Can Marranxa i es Mollet de sa Cova. Té escar i barraca amb els costats de paret 
verda i cobertura de teules. Cavats dins la roca, es veuen les osques de tres parats. El 
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malnom, propi dels estiuejants de Cas Concos, es basa en el topònim concarrí de sa 
Galera.
 
Mollet de sa Sal, es
Fonètica: «RÇ´«««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Moll  Nou,  situat  a  la  costa  salinera,  entre  sa 
Raconada des Moll i sa Platja des Marquès.
 
Mollets, es
Fonètica: «RÈ´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat a Portopetro, entre ses Penyes Altes i la 
Duana. El topònim descriu un conjunt de quatre barraques de barca amb embarcadors, i 
amb escars envaïts per l'aigua, la qual entra dins la construcció. Les façanes que miren a 
la mar són de pedra i els costats de marès. Foren construïdes el 1946.

Moltona, na
Fonètica: «È«, «È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 501
Situació: litoral

Illa de la costa salinera, situada davant sa Platja des Carbó, a 325 m al sud-oest 
de  sa  Punta  de  s'Alfàbia.  És  de  forma  irregular,  d'unes  dimensions  màximes 
aproximades de 375 m per 275 m. És bastant plana, amb una altura màxima que no 
arriba bé als 8 m. El litoral és rocós, però tota la part alta és plena de sòl arenós. La 
vegetació,  que presenta el  típic  modelatge de l'acció del  vent  carregat  de sal,  és de 
mates, ullastres, alaverns, ginesta borda, algunes savines, lliris de mar, cebes marines, 
cards marins, herba de sant Ponç i una mena de geranis. Entre la vegetació hi ha tiranys 
que permeten transitar-hi amb comoditat. Hi ha conills i sargantanes (Podarcis lilfordi,  
ssp. jordansi). A la part més alta hi ha una pedrera i restes d'un forn i una barraca.

El nom prové de l'antic costum de la finca de sa Vall de dur-hi a pasturar els 
mascles de les ovelles, costum que encara perdura de manera esporàdica, tot i que ara 
només hi porten unes quaranta ovelles d'ambdós sexes. El 1960 a sa Vall assajaren la 
sembra d'una pastura nova per a l'engreix d'ovelles amb la planta Lotus creticus de na 
Moltona. En un article sobre na Moltona (H., 1960) es diu: «... nombre dado a este 
accidente geográfico,  tal  vez,  por  la  costumbre antigua de mandar algunos corderos 
(moltons) de sa Vall a que pastasen allí». 
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El nom antic de s'Illa Gavina, de Campos, era l'Illa del Moltó, tenguda a cens per 
un tal Pujol el 1406 i  situada, segons el document, davant els estanys de la Barrala 
(RRV, 1981 i 1985c). Sembla que l'Illa dels Moltons, que tenia a cens Pere Pujol de 
Campos 1343, era la mateixa (RRV, 2000: 40).

La pronúncia amb tancament vocàlic, na Multona, tan abundosa com l'altra entre 
els informants consultats, és deguda al contacte amb la bilabial.

MGM, 42-3h.

1390-1391, la Moltona. G. Llompart Moragues (1984: 116).
1784, I. Moltona. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1884, Isla Moltona. L. Salvator (1884: 765).
1892, la isla Moltona. F. Talladas (1984: 56).

Mondragó
Fonètica: R«ÈÄ, R«ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, de límits no ben precisos, situat entre Portopetro i 
Solimina. Alguns diuen que és el nom des Caló d'en Garrot; d'altres opinen, però molt 
rarament, que és el de s'Amarador. Hi ha qui diu que és el nom de les finques situades 
entre els dos calons i també qui aplica el topònim a tot el conjunt de cales de la badia. 
Majoritàriament s'identifica amb es Caló d'en Garrot, també dit ses Fonts de n'Alis o es 
Caló d'en Cenrí, però és una opció interessant reservar-lo per a la totalitat de les entrades 
marines, o si més no per a la parella de les dues majors, si tenim en compte que cada un 
dels calons, separadament, té ja un nom ben individualitzat i fixat.

La gent vella diu que abans de l'arribada del turisme era un topònim poc sentit i 
que ha cobrat força a mesura que el lloc s'ha popularitzat  més enllà de les fronteres 
municipals.  A la contrada que abarca l'estudi  és un nom sense genèric,  perquè Cala 
Mondragó ho diuen si de cas els ciutadans i altra gent externa, tot i que veurem que 
apareix ara i adés en la documentació, a partir del segle XVI. Exemples de cales i calons 
que no porten els respectius genèrics en trobam ça i lla.

A la Història de Mallorca de J. Binimelis (RRV, 2000: 145) es diu que «Cale 
Mondragon està la sua entrade mirant per la travesia del xeloch, cabran-hi fins en dotza 
vaxells de rem, a'y ordinàriament molta tirañe y per esta causa los cossaris de la mar no 
gosen entrar en ell ni may los hi han vist. A 100 passos geomètricos de esta cale hi ha 
una aygüe y molta però és algun tant salobre».

Diverses obres s'han ocupat de l'etimologia. El DCVB, s. v. Montdragó, en parla 
com a nom de cala, Cala Montdragó, i com a cognom de Barcelona i Alacant, dient 
també que «és probablement contracció de Mont d'Aragó (cf. Montearagón i el llinatge 
castellà Mondragón)». E. Moreu-Rey (1982: 27) ho interpreta igualment com a 'mont 
d'Aragó'. V. M. Rosselló Verger (1961-1962: 29) diu textualment: «Per a la sagacitat 
escorcolladora  dels  filòlegs  romanen  molts  de  topònims  inexplicats:  [...]  Cala 
Montdragó [...]». C. Aguiló (2002: 87-99) l’equipara als topònims en solitari, certament 
molt  antics,  que es troben a Mallorca, amb especial freqüència a Llucmajor:  Llinars 
(Pollença),  Cortada  (Llucmajor),  Merola  (Llucmajor),  Païssa  (llucmajor),  Tellet 
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(Manacor), etc. La llista es pot allargar ara amb exemples menorquins: Montpler (Maó), 
Ferragut (es Mercadal), Montpalau (es Mercadal) i tal vegada Carbonell (es Mercadal).

Efectivament, Mondragó, que coneix la variant antiga Mundragó, avui residual, 
és  un  antic  cognom que es  documenta a  Mallorca  per  primera  vegada en  la  forma 
Monregó el 1241 a la ciutat (RRV, 2001: 63) i almenys cinc vegades més en les variants 
de Muntaragó, Munteregó i Monteragó cap a finals del segle XV (CA, 2002: 95). Té 
possiblement l'origen en el el  castell-abadia de Montearagón, impressionant fortalesa 
situada a set km al nord-est d'Osca i documentada onze vegades a tres de les quatre 
grans cròniques catalanes (CA, 2002: 96-98). És una característica comuna als topònims 
i  antropònims  introduïts  per  Munt-  o  Mont-  l'absència  de  preposició  (Montgai, 
Montalbà, Montragull,  etc.).  El  nom de  Muntaragó degué contreure's  en *Muntragó 
(com taronja > tronja) i *Muntragó degue sonoritzar-se en Mundragó (com en el parlar 
d'Alaior:  vitrac >  vidrac)  per  tal  de  dotar  el  mot  de  transparència.  Observem que 
l'alternança Mont- /  Munt- és antiga i que Mondragó coneix la variant Mundragó, avui 
residual. No és possible saber si ens arriba des de temps antic o si el tancament de la 
vocal s'ha produït en època més tardana pel contacte amb la bilabial (Cf. es Pontàs > es 
Puntàs; na Moltona > na Multona).
CTM,  Cala  Mondragó,  p.  175;  Montdragó,  p.  883;  MGM,  íd.,  43-8d.  V  M.  Rosselló  Verger,  Cala 
Montdragó (1961-1962: 29).

1390-1391, Mondragó, G. Llompart Moragues (1984: 118).
1397, 30 d'abril. Es mana que es reforcin les escortes d'aquest lloc. RRV (1973b: 14 i 2000: 62).
1491, 16 de maig. Joan Pou de Santanyí té certes pedres dites  volsós al carregador de Mondragó, per 
traslladar-les a Ciutat. Han de servir per a la branca del portal d'una casa. RRV (2000: 85).
1506,  5  de  març.  Mateu  Rigo  ven  a  Pere  Marí,  genovès,  llenya de  pi  per  als  tints,  carregadora  a 
Mondragó, Calafiguera o Cala Santanyí. RRV (2000: 90).
1513. En unes ordinacions es fa el següent manament: «Ítem en la vila de Santanyí no pugan ser amarats 
ni axugats los llins y càñoms de los naturals y moradors de dita vila sinó en lo stany dit de en Mondragó». 
BVT, art. Montdragó del CTM, p. 883-884.
1514, 15 de novembre. El governador és informat que «se segueix que la corrupció que fa lo li en les 
aigues  ont  és  amarat  procura  mala  sanitat  e  diverses  infirmitats  [...]»,  per  la  qual  cosa  ordena  als 
santanyiners que a partir d'ara «no guosen ne presumesquen amarar li snó al stany de en Mundragó, ne 
manco presumesquen  axugar lo dit li, amarat que sia, sinó en lo dit loch». RRV (1975: 15 i 2000: 93).
1585, Cala Mondragon. RRV (1977: 309).
1595, Cale Mondragon. Història de Mallorca de J. Binimelis. RRV (2000: 145).
1595, Cala Mongragó. Mapa de la Història de Mallorca de J. Binimelis. E. Duran (1994: 27).
1598, Mondregó. J. Segura Salado (1992b: 11).
1598, 24 de març, Cale Mondregó. J. Segura Salado (1992b: 40).
1601. «Al darrer janer, 1601, se nagà Guillem Rigo Timoné, en mar, en Mondragó, lo qual no es trobà». 
Arxiu BVT, 513.
1716, Cala de M. Dragón. Mapa d’I. Senex, Londres, “sa Nostra” (2000: 162). 
1753, desembre. Plet entre els regidors de Felanitx i Santanyí sobre la guarda de Mondragó. RRV (2000: 
170).
1773, Cala Mondragon. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1782, el mondragó. PSC.
1786, Cala Mondragó. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).
1793, el Mondragó. PSC.
1884, Cala Mondragó. L. Salvator (1884: 756).
 
Moneies, ses
Fonètica: «RÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
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Longitud: 507.5
Situació: interior

Sementeret  de  forma més  o  menys rectangular,  situat  a  Santanyí,   dins  Son 
Danús Nou, entre sa Pleta de ses Tancasses i es Mitjà Socarrat. És conegut també amb el 
nom de sa Rota de ses Moneies. S'hi troben moltes runes del poblat talaiòtic que s'estén 
per sa Pleta de ses Tancasses.

Nom  força  estrany  sobre  el  qual  pens  que  és  bona  l'explicació  del  mestre 
Coromines, qui en el DECat., V,  s. v. mona (pàgs. 768-771), parla de la Tanca de ses 
Moneies  i  de  moneiot  en  el  sentit  de  moneda  a  Mallorca  i  a  Eivissa.  La  mateixa 
accepció de ‘moneda’ tenc anotada en una cançó llombardera en la qual es parla d'un sac 
de moneiots, o sigui un sac de monedes. El nom pot fer referència a alguna troballa de 
monedes feta tal vegada en artigar el terreny, situat en lloc de poblament antic.

1924, Talaya de ses Moneyes. J. [Parera] (1924: 168).
 
Monja, sa
Fonètica: «È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 508.5
Situació: interior

Espeleònim llombarder, situat en es Rafal des Porcs, a l'interior de sa Cova des 
Drac, en el camí de baixada cap a l'aigua. En no ser possible portar-hi l'informant i 
precisar l’exacta ubicació, no se'n pot fer la descripció, però és nom metafòric, basat en 
la semblança de la formació estalactítica amb una religiosa.
 
Móra, na
Fonètica: «ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352
Longitud: 503.5
Situació: interior

Extens tancat de ses Salines, situat a sa Vall, entre es Tamarells i es Camp des 
Paller. Hi són freqüents les rotes, de forma irregular, els marges i els mitjans. Hi ha un 
gran  sementer  dit  ses  Figueres  Joves  i  d'altres  topònims  que  individualitzen  indrets 
determinats d'aquest espai.
 
Moreia, na
Fonètica: «ÈR«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 515
Situació: interior
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Sementer  amb arbres,  de  forma irregular,  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  dins  es 
Pujol, entre es Sementer de sa Bassa i els establits de la finca. Inclosa na Galantina, que 
hi és dins, té unes mesures màximes de 750 m per 450 m. Entre els ametlers hi ha 
alguns mitjans esparsos. 

Es tracta d'una feminització del cognom Morei. Els Moreis, de cognom extingit a 
s'Alqueria, eren propietaris rics que conreaven directament la terra (BVT, 1971: 93). El 
topònim es retroba vora el cementeri, dins antics establits des Pujol. Sembla que pot 
tenir relació genètica amb el del lloc que ens ocupa, però no és del tot segur.
 
Moreia, na
Fonètica: «ÈR«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508.5
Situació: interior

Nom d'algunes tanques de conreu amb cases, situades als afores des Llombards, 
vora es Camí de Son Salom, entre na Castellet i sa Pleta d'en Feo. Formaven part de Son 
Berard.

Tal vegada el topònim transmet el cognom dels descendents d’antics possessors 
de terres llombarderes. Aquesta anotació es fa només com a simple possibilitat.

1255.  Bertran Morey és  un dels tres compradors  que adquiriren de Pere  Llombard  la  quarta  part  de 
l'alqueria Beniamar [llegiu Mandalmar]. RRV (2000: 19).
1260, setembre. Es confirma la compra que Bertran Morey i d'altres feren a Pere de Pavia de la quarta 
part de l'alqueria Mandalmar. RRV (2000: 20).
1279?,  31  d'agost.  Un  Morell  o  Morey assegurava  tenir  en  enfiteusi  l'alqueria  Mandalmar,  avui  es 
Llombards. RRV (1973b: 5). 
1321. Garcia Morey ven a Bernat Bramona la part que té a l'alqueria dita antigament Mandalmar i ara dels 
Llombards. RRV (2000: 34).

Moreia, na
Fonètica: «ÈR«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 516
Situació: interior

Vela  triangular  de  terrenys situats  a  s'Alqueria  Blanca,  dins  els  establits  des 
Pujol, entre es Cementeri i es Pujol de ses Frites. Està dividida, com a mínim, en nou 
propietats.  No és  clar  si  aquest  topònim està  lligat  genèticament  a  na Moreia,  dins 
l'actual latifundi des Pujol, de la qual la separa una distància de més de 500 m.
 
Moreions, na
Fonètica: «R«È9
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre sa Cova de sa Madona i na Ramella. Té uns 330 m de llargària, peruns 240 m 
d'amplària màxima. Està dividit en unes sis tanques, en una de les quals hi ha edificis 
diversos. El topònim potser està format sobre el cognom Morei.
 
1818, ne Marayons [sic]. Apeo de Garay (Santanyí). 

Morell
Fonètica: ÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503
Situació: interior

Nom de  la  finca  matriu  que  originà  la  possessió  de  Morellet  i  els  establits 
anomenats es Morells, de ses Salines. Cal suposar que també sa Pleta de Morell i Baix 
Morell pertanyien a la finca. És possible que faci al·lusió a l'antic propietari des Palmer 
que el 1408 era Joan Morell. Aleshores es Palmer confrontava amb ses Salines. J. Lladó 
Feragut (1959b). Morel o Murel era el nom d'una alqueria de Muro el 1255. À. Poveda 
Sánchez (1979-1980: 34).

Vegeu el cançoner.

CTM, Morell, p. 909.

1301, Morell és citat entre els confrontants de Mandalmarr. BVT, art. Es Llombards, del CTM, p. 736.
1408,  14  de març.  El  magnífic  Joan Morell  va vendre,  al  magnífic Pera  Dezcallar,  el  Palmer,  en la 
parròquia  de Campos,  «cuya cavalleria  fonc de Nuño Sanz.  Confronta  amb Colombar...,  Rafal Palla, 
Alqueria de Salines et ex alia parte cum Valle d'en Torrellas». Arxiu BVT, 183.
1651, febrer, Guillem Hortolà i muller Francina Morell i altres tenen plet amb Rafel Bonet Bonico i li són 
segrestats els béns i fruits de la seva possesió. RRV (2000: 154).
1746?, Morell. RRV (2000: 166).
1806, Morell / el Morell. RRV, (2000: 186-187). D'aquests anys, hi ha moltes notícies d'haver sembrat 
vinyes dins aquesta possessioneta. 
1818, Morell. Apeo de Garay (Santanyí).
1825, Morell. PcGV.
1837, Morell. PcT.

Morell, na
Fonètica: *«ÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim saliner desaparegut, de situació desconeguda.

1818, ne Morell. Apeo de Garay (Santanyí).

Morellet
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Fonètica: R«È´«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Possessió del terme de ses Salines,  avui molt  parcel·lada, situada a l'oest  del 
poble, vora la partió de Campos. Les cases, a dos vessants i amb portal rodó, situades 
vora sa Carretera des Presos, tenen dos cossos adossats a la part de llebeig, amb sengles 
portals quadrats. Minoritàriament, és també coneguda amb el nom de Morell, que és el 
que apareix a la documentació. El diminutiu nom de Morellet podria ser degut al fet 
que, després de ser parcel·lada la possessió, les cases restassin dins el fragment més petit 
de les divisions resultants. És només una hipòtesi, ja que no sabem quines eren les terres 
de la finca matriu. És evident que la zona dita es Morells (o també Morell) n'era part, tal 
com sa Pleta de Morellet i Baix Morell.
 
Morellet de Baix
Fonètica: R«Ç´««ÈS
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Cases de Morellet situades a ses Salines, vora la partió de na Frare.
 
Morells, es
Fonètica: «RÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Nom de moltíssimes parcel·les  de reguiu i  de secà,  generalment rectangulars, 
llargues i estretes, situades a ses Salines, entre Baix Morell,  sa Pleta de Morell  i  na 
Frare. També són conegudes amb el nom antic de Morell.

Morer, es
Fonètica: «RÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de conreu amb ametlers i algunes figueres, de forma rectangular, situada a 
Santanyí, a la Costa, entre Son Ferreret Vell i es Tres Quartons.
 
Morer, es
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Fonètica: «RÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa rural de Santanyí, situada a la Costa de Son Vidal, entre Ca Madò Tonina 
Aina Mina i Ca l'Amo en Miquel Rossis.
 
Morers, els
Fonètica: *ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un indret no localitzat. 

1818, los Morés. Apeo de Garay (Santanyí).

Morràs, es
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Plataforma rasa de penyes verticals, de la costa de Santanyí, situada prop de Cala 
Figuera,  entre es Canalet  i  sa Pesquera Alta.  Té uns  7 m d'altura i  és abundosa de 
cocons. Darrere, fa un escalonament d'uns 3 m, perforat com una mena de pont natural, 
tot situat al peu d'un espadat de 30 m d'altura sobre el nivell de la mar. Nom metafòric 
que es repeteix a sa Punta de n'Amer, de Sant Llorenç des Cardassar.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 910; MGM, 43-5 f; VMaRV (1961-1962: 35).

Morràs d'en Cànaves, es
Fonètica: «RÇRD«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Punta de la costa de Santanyí, situada a la badiola de Mondragó, entre na Babeta 
i es Caló d'en Perdiu. No té vegetació en el lloc més acostat a la mar. És de forma 
arrodonida, d'uns 5 m d'altura sobre el nivell de l'aigua. No se sap qui era la persona que 
hi deixà el cognom.
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Morro d'en Cànaves, es
Fonètica: «RÇD«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Punta  d'en  Cànaves,  extrem  de  la  costa  de 
Santanyí, situat a Cala Santanyí, entre es Racó des Manescal i sa Cova des Riu.
 
Morro de sa Truja, es
Fonètica: «RÇD««ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Tenassa  a  flor  d'aigua,  situada al  litoral  llombarder,  dins  s'Almunia,  entre es 
Cocó Pla i sa Seca des Ases. Té uns 4 o 5 m de llargària i acaba en una punta sotaiguada 
que recorda la forma de la grufa d'una truja.
 
Morter, es
Fonètica: «RRÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Cocó de la costa salinera, situat entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès, dins 
es Racó des Clot des Ribell, entre sa Punta Volantina i es Racó des Eriçons. És un cercle 
perfecte que té una passa llarga de diàmetre, per tres o quatre pams de profunditat. Està 
situat damunt un cantal desferrat de la penya. La circularitat ha estat comparada amb la 
de l'estri de cuina que serveix per fer salses. També en diuen es Clot des Ribell. A la 
costa de Campos, el topònim es Morters té una motivació semblant. Vegeu CA (1991b: 
44).
 
Mosqueres, ses
Fonètica: «RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507
Situació: interior

Tanca de conreu de forma ròmbica, amb arbres i casa, situada en es Llombards, 
entre sa Coma i na Faró. Potser antigament formava part de sa Coma. Antigament hi 
havia mates mosqueres. És el nom que es dóna als exemplars de Pistacia lentiscus que 
l’acció rosegadora del bestiar converteix en arbres de soca corpulenta.
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Mossona, na
Fonètica:«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 503.5
Situació: interior

Rota de forma triangular, situada a ses Salines, dins na Fonda, a sa Vall, al costat 
de sa Vinya d'en Clar.
 
Mossones, ses
Fonètica:«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en es Llombards, entre 
es Albellons,  de So n'Amer, i  sa Tanca d'en Noreta.  Està dividit  en una dotzena de 
tanques. El nom està format sobre una feminització pluralitzada del malnom Mosson.
 
Mostafana, na
Fonètica:««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508
Situació: interior

Conjunt de nou o deu tanques de conreu amb arbres, que conformen una trinxa 
rectangular de terreny, situada en es Llombards, dins Son Belard, entre es Camí des 
Rafal i sa Vinya de ses Ànimes. Feminització de Mostafà, antropònim àrab catalanitzat. 

1514, 7 d'octubre. Jaume Campfullós lloga a Guillem Albert la conror dels Llombards. Podrà pasturar els 
bous en el camp de la Punta o d'en Mostafà. RRV (1992 i 2000: 93). 
1831, «... al lloch enomenat Son Barart, dita ne Mostefana, tinguda en alou de la Cavalleria de Barart, 
actualment poseïda per el Molt Il·lustre Señor Marquès del Palmer». PcCl. El document precisa que era 
vinya. De fet, pel document anterior, podem intuir que na Mostafana era una finca molt més extensa que 
en l'actualitat i que comprenia tots els terrenys dits avui sa Punta i les finques que s'interposen entre els 
dos noms, on trobam sa Vinya de ses Ànimes, sa Vinya des Potecari  i sa Vinya d'en Talaia.
1882, 25 d'octubre, Ne Mostefana. PcCn.
1887, 24 d'abril, Ne Mostefana. LAAS.
1942, Ne Mostafana. Amillaramiento. AMS.

Mostra, sa
Fonètica:«È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511

1111



Situació: interior

Nom de tres tanques de conreu amb arbres, parcialment urbanitzades, situades a 
Santanyí, vora la vila, entre es Camí Nou, s'Hort d'en Cavallot i es Pla d'en Pujol. És un 
terreny de forma aproximadament rectangular.

El DCVB defineix la mostra com a «parada, desfilada de gent d'armes per a 
recomptar-la, per a examinar-la, o per a exercitar-la». Aquesta darrera finalitat és la que 
corrobora la documentació. Tanmateix un dels informants havia sentit contar a un tal 
Bartomeu "Marranxa" que en aquest lloc s'hi feien fires i que en temps seu hi anaven a 
tirar a gall. De qualque manera perdurava el sentit lúdic de l'indret.

Vegeu dos passatges del Curial e Güelfa (MOLC, p. 319), en quals es parla de la 
mostra, que poden ajudar a comprendre millor el sentit del topònim: «... e bé els haguera 
volgut veure en lo camp per conèixer-los mills, mas, dubtant-se de les espies dels turcs, 
no gosà manar que en la plaça se mostrasen». «E per fet de ventura fonc lo jorn que lo 
soldan feia fer la mostra a les sues gents. Lo soldan, així com aquell qui no temia poc ni 
molt a l'emperador, no es curà de l'ambaixador, ans lo pres en companyia e li mostrà 
totes les sues gents». La mostra era doncs un desplegament de força, un recompte de les 
possibilitats defensives i ofensives i una mena d'instrucció militar.

Sa  Mostra  es  troba  com a  topònim a  Montuïri,  Llucmajor,  Campos  i  potser 
també a Inca. El 1654 es troba documentat a Llucmajor el Vall de la Mostra, on els 
ballesters tiraven al blanc. A Llucmajor es feia mostra almenys des de 1334. Vegeu B. 
Font Obrador (1972: 364-366).

1578, «Joan burguera, perayre..., una tancha dita la mostra». Stims, f. 15 v.
1578, «Miquel puiol..., tres tanques prop de la mostre». Vegeu es Pla d'en Pujol. Stims, f. 77 v.
1581, la mostra. Stims. Cortesia d'A. Ponç i Fullana.
1585. Lluís Vich vengué a Santanyí a prendre relació i mostra dels homes d'armes. RRV (1975: 15 i 2000: 
137). «En la muestra que tomé en Santany...». RRV (1977: 309).
1593, 3 d'abril. Es mana que els arcabussers s'exercitin cada diumenge a tirar a la rodella i es doni una 
lliura de pólvora al qui tengui millor cop. Serà pagada de les penes imposades als qui faltaran a la mostra. 
RRV (2000: 142-143).
1695, la mostra. Era de Jaume Burguera. ARM, D-1281.
 
Motes d'Alga, ses
Fonètica:«RÇ�«RÈDÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassònim de la mar llombardera, no cartografiat, situat davant es Pou Salat, 
sobre la recta que des Forat des Bauç va a l'Imperial.
 
Mular, es
Fonètica:«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral
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Variant no cartografiada de sa Pesquera des Mular, situada a Cala Llonga, entre 
sa Capelleta i sa Punta des Fortí.
 
Munt de Portopetra, es
Fonètica:«RÇ«�RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: interior

Prominència vegetal situada a s'Alqueria Blanca, dins terrenys de sa Punta, entre 
es Caló des Llamp i es Caló de ses Egües. Es tracta d'una elevació de pins situats sobre 
es Turó de sa Guàrdia Vella, la silueta dels quals és ben visible de dins la mar i és 
utilitzada pels mariners com a senya.
 
Murtera, sa
Fonètica:«RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior

Arbre singular de l'espècie  Myrtus communis, situat a s'Alqueria Blanca, en es 
Pujol, dins s'Hort, vora es Creuer. Deu sobrepassar els 4 m d'altura. Antigament proveïa 
la parròquia de la població de brots per a les festes.
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Nadala, na
Fonètica:««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta de na Nadala, situada al litoral de s'Alqueria 
Blanca, prop des Caló de ses Egües, entre es Cocons Roigs i es Corb Marí.
 
Nedador des Senyor, es
Fonètica:«D«ÇDD««Èø
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 501
Situació: litoral

Caseta  de  la  costa  salinera,  situada  a  sa  Platja  des  Carbó,  vora  sa  Punta  de 
s'Alfàbia.  Era utilitzada  pel  propietari  de  sa  Vall  per  canviar-se  la  roba  a  l'hora  de 
prendre el bany.
 
Negadissos, es
Fonètica:«Æ«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny curiablanquer de conreu amb arbres, situat en es Pujol, dins es Sementer 
de sa Bassa. És un lloc que té tendència a embassar-se.
 
Negre des Niu de s'Àguila, es
Fonètica:«Ç«ÄR«D«ÇD«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: mar endins

Talassònim de la mar de Santanyí, situat  entre es Niu de s'Àguila (també dit 
Santanyí, pels mariners) i  es Caló des Sivinar.  És una àrea de fons marí coberta de 
Posidonia oceanica (negre). Està delimitada a tramuntana pes Clap des Sivinar; la senya 
que la tanca pel migjorn és la projecció marina d'una fila de pals elèctrics de la riba nord 
de s'Estret des Temps. S'estén cap a llevant fins que es treuen ses Orelletes, un accident 
de la costa des Rafal des Porcs.
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Niu de s'Àguila, es
Fonètica:«ÇD«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral

Cap de la costa de Santanyí, situat a un extrem de s'Estret des Temps, entre sa 
Pedra d'en Tià Batle i s'Enquetja. És un penyalar vertical de 25 m d'altura. Ningú no hi 
ha conegut cap niu d'àguila (Pandion haliaetus), ni se'n veu el possible emplaçament 
antic. És possible, però, que les esllavissades hagin canviat la morfologia de les penyes. 
També se'n  diu  sa  Punta  des  Niu  de  s'Àguila  (o  de  s'Àliga).  Els  mariners  li  diuen 
Santanyí.

1948,  12 d'abril.  Embarranca al  Niu de S'Àliga el  veler  italià "Negrita".  Arxiu BVT,  795.  Vegeu na 
Patera. 
 
Nou Quartons, els
Fonètica:*«Ç�«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'una finca de localització desconeguda. Podria estar situada vers 
es Camp d'en Bover. 

1891, 25 de juny, els nou cortons. PcLl.
 
Nova, na
Fonètica:*«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, de ses Tanques d'en Cama, situades en es Llombards, 
dins So n'Amer, entre es Camí de ses Rotes de Mar i la partió de sa Comuna. El topònim 
resta  en  el  nom  de  ses  Talaies  de  na  Nova,  situades  dins  aquest  espai.  Vegeu  la 
documentació  a  ses  Tanques  d'en  Cama.  El  malnom  Nova encara  existeix  en  es 
Llombards.

1894, Ne Nova. PMV.
1930, Ne Nova. PcM.
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Obradora, n'
Fonètica:BR«ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510.5
Situació: interior

Conjunt de dues tanques de forma molt irregular, entre Can Garrit i sa Pelovella. 
Una té arbres; l'altra és un conradís amb un racó de pleta.

1806. Marc Vidal declara haver sembrat un quarterada de vinya a n'Obradora. RRV (2000: 187).
1914, N'Obradore / Ne Obradore / Ne Obradora. PcCo.
 
Olivera, s'
Fonètica:ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  amb tendència a la forma 
rectangular,  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  prop  de  Portopetro,  entre  na  Portopetra  i  sa 
Tanca de sa Bassa. Té uns 500 m de llargària, per uns 175 m d'amplària i està dividit en 
unes 13 tanques. No es coneix l'arbre que motivà tal nom. 
 
1818, la Olivera. Apeo de Garay (Santanyí).

Olivera, s'
Fonètica:ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de forma irregular, format per unes quinze tanques, la majoria de conreu 
i la resta pletes, situades a Santanyí, entre es Figueral de Son Morlà i na Perellona. És un 
espai d'uns 750 m per uns 300 m, migpartit per la línia fèrria Palma-Santanyí. No és 
conegut l'arbre que en motivà el nom.

CTM, p. 930; MGM, 42-12d.
 
Oliveres, ses
Fonètica:«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 514
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Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma quadranqular, situada a Santanyí, dins 
Son Paulo. L'informant diu que no hi ha vist mai tals arbres.
 
Oliveres, ses
Fonètica:«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu molt  poblat  d'arbres,  de forma irregular,  situat  a Calonge, 
entre ses Deu Quarterades i es Rafal.

1818,  las Oliveras.  Apeo de Garay  (Santanyí). Podria  referir-se a una altra de les finques que porten 
aquest nom.
 
Oliveres, ses
Fonètica:«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Variant minoritària, no cartografiada, de Can Xincado, lloc situat a la vora del 
casc urbà de s'Alqueria Blanca, entre Can Bet i es Clos d'en Gulla.

1818, las Oliveras. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Oliveres, ses
Fonètica:«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 509.5
Situació: interior

Nom d'una tanca de conreu amb pocs arbres, de forma rectangular, situada dins 
sa Creueta (es Camp d'en Torrella). Nom d'ús exclusivament familiar.

Olivó, s'
Fonètica:È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 505
Situació: interior
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Nom d'una tanca de ses Salines, de forma irregular, sense arbres, formada per un 
sementer gros i un petit mitjà. Té uns 370 m per 290 m. Només en el mitjà hi ha la 
vegetació  espontània típica  d'aquests  llocs.  Està  situada entre sa  Tanca Figuera i  sa 
Vinya Vella. Era de pertinences de Son Baró.

1695, la tanca de l’oliuó. Era de Jaume Bonet. ARM, D-1281.
1749,  juliol.  La senyora Catalina Bonet  Bonico,  viuda de Jaume Sitjar  i  Serra,  tenia  les tanques del 
Pedregar i l'Olivó entre els seus béns. RRV (2000: 168).
1832, Se Olivó (sic). Era de Gregori Bonet “Bonico”. ARM, D-1281.
 
Olivó, s'
Fonètica:È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 510.5
Situació: interior

Conjunt de finques i casa, situat a Santanyí, entre es Camp d'en Bover i es Velar. 
És un territori irregular, amb tendència a la forma rectangular, d'uns 800 m per uns 500 
m. Està dividit en unes cinquanta parcel·les, moltes de les quals són quadrades i amb 
arbres. Vegeu-ne la documentació a s'Olivó Vell. La casa ha estat arrasada el 2006 per a 
la construcció del nou polígon industrial.

El CTM, p. 930, i el MGM, 43-1b, transcriuen s'Olivó Nou per al nom de la casa.

Olivó Vell, s'
Fonètica:È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 510.5
Situació: interior

Casa ruïnosa de dos aiguavessos, un dels quals amb dues altures, situada dins 
s'Olivó, no gaire lluny des Camí de Ciutat, prop de s'Era d'en Gelat. La meitat de la 
façana és de pedres i l'altra meitat de carreus de marès. Té el portal d'arc rebaixat –cosa 
poc freqüent per aquesta zona–  amb el coll de la cisterna exterior al costat. A la planta 
superior sols té dues finestres. La casa ha estat destruïda per construir el nou polígon 
industrial.

Un dels informants deia que, rere un marès d'aquest edifici, conegut també sota 
el nom de Can Bragues, feia molts anys havia descobert un lligall de pergamins, que 
finalment havia perdut. 

El referent del topònim ja no existeix, pel fet que el paisatge deu haver estat molt 
transformat per les parcel·lacions. Sols no es pot dir amb seguretat que faci al·lusió al 
nom del fruit de l'ullastre o de l'olivera, ja que podria ser una forma diminutiva d'oliu, el 
nom antic de l'arbre.

CTM, p. 930; MGM, 43-1b.
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1345, 15 de març. Guillem Llobet ven a Jaume armeti, o aymeti, d'orient, parròquia de bunyola, el camp 
anomenat Olivó. Confronta amb camí de ciutat, vinyes dels hereus de Guillem denús, possessió de Jaume 
Bover, camps de l'alqueria ports o pors [deu voler dir l'Alqueria Poca], etc. Arxiu BVT, 112.
1401, 15 de juliol. Guillem Danús estableix a Romeu Llaneres i sa muller Caterina i als seus fills Pere, 
Romeu i Andreu Llaneres una peça de terra dita l'Olivó.  Entre els confrontants, se cita el camí públic que 
va a Benilassar. M. Danús (1990: 168).
1401,  16  de  juliol.  Romeu Llaneres i  sa  muller  Caterina,  Pere  Llaneres,  Romeu Llaneres,  i  Andreu 
Llaneres, venen a Guillem Danús una peça de terra dita l'Olivó. Entre els confrontants, se cita el camí 
públic que va a Benilassar. M. Danús (1990: 169).
1402, 15 d'octubre. Andreu Bramona ven a Romeu Fullana la terra dita l'Olivó. Entre els confrontants, se 
cita el camí públic que va a Ciutat. M. Danús (1990: 173).
1578. S'estima a Rafhel Clar «una tancha dita l'oliuó». Stims, f 4 v. 
1665. Miquel Clar va capbreuar 18 quarterades de terra a l'Olivó. RRV (2000: 156).
1818, al Olivó / lo Olivó. Apeo de Garay (Santanyí).

Olla, s'
Fonètica:È�´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: litoral

Entrada  marina  de  la  costa  de  Santanyí,  situada  entre  Cala  Santanyí  i  Cala 
Llombards i entre es Maressos i es Regatell des Saig. De forma circular, és un antic 
avenc o dolina capturat per la mar. Té uns 50 m de diàmetre, obert cap al migjorn per un 
freu d'uns 25 m o 30 m d'amplària. És navegable, amb penyes altes a la part oposada a la 
boca, que perden altura a mesura que s'acosten a la mar. A la part de gregal hi ha un 
depòsit  d'enderrocs  i  sobre  un  cinglet  de  la  part  alta  un  amagatall  molt  petit  de 
contraban. Els estrats inferiors són de blanquer.

És topònim metafòric, basat en la similitud de la raconada amb l'atuell de cuina.
 
Olla, s'
Fonètica:È�´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Entrada de la mar situada en el litoral de Calonge, a sa Punta Grossa, entre es 
Mirant de Cala Ferrera i s'Escull de na Seca. Té uns 60 m d'amplària per altres tants de 
llargària. De la forma rodonenca neix la metàfora.

CTM, p. 930; MGM, 43-11a. VMaRV (1961-1962: 36).

Olla, s'
Fonètica:È�´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516.5
Situació: litoral
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Pesquera de la costa curiablanquera, situada vora es Caló des Borgit, entre es 
Cocó des Ca i  sa Punta des Caló des Borgit.  Diu l'informant  que el  topònim no és 
motivat per la forma del lloc, que només fa una petita falç, sinó perquè en tal indret «la 
mar bull». La metàfora de l’aigua agitada, tan lligada a la poesia ausiasmarquiana, és 
força usada pels mariners de la zona d'estudi i s'aplica a l'estat de la mar propi de certs 
llocs, com goles de ports, que en determinats moments de temporals no gaire grossos 
alçura  puntes  que  donen  a  la  superfície  de  l'aigua  l'aspecte,  relatiu,  d'una  olla  en 
ebullició. Cf. s’Olla-qui-bull, nom d’una pesquera del litoral de Binissaida (es Castell). 
Dec la coneixença d’aquest topònim a Xavier Gomila.

Olla des Bastons, s'
Fonètica:Ç�´«D«B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Raconada circular de la costa llombardera, situada entre es Màrmols i es Cap de 
ses Salines i entre es Pont de sa Plana i sa Punta de s'Olla des Bastons. A la part de 
llevant,  s'acaramullen  rocasses  caigudes  del  penya-segat,  que  té  uns  25  m.  Aquest 
roquissar, wsiutat al costat del pont (avui enderrocat) ocupa més de la meitat de l'altura 
del penyal. A l'extrem oposat a l'entrada també hi ha roques, però més petites. Al costat 
de ponent hi ha dues covetes baixes, en les quals entra la mar. Té tot l'aspecte de ser una 
dolina capturada per la mar. És lloc molt freqüentat per les falzies (Apus apus). La mar 
hi treu llenyams de naufragis (bastons) i calabrots de vaixell. Crec recordar que sobre el 
caire de ponent creix un raquític peu d'Ephedra fragilis.

CTM, p. 930; MGM, 44-10c. VMaRV (1961-1962: 36).

Olló, s'
Fonètica:È´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: litoral

Lloc de la costa santanyinera, situat entre Cala Santanyí i es Caló des Macs i 
entre es Regatell des Saig i sa Barraca des Patró Felip. És una mena de balma alta i 
rodonenca, visible de lluny i usada pels mariners com a senya. El nom s'oposa al de la 
raconada veïna dita s'Olla. A Cabrera retrobam els mateixos noms oposats, però amb 
article literari.

Ombra, s'
Fonètica:ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
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Situació: interior

Lloc urbà de s'Alqueria Blanca, situat darrere l'església, vora l'absis. Motiva un 
malnom a la població. 

Ombra des Pi, s'
Fonètica:ÇR«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Lloc  de  la  costa  llombardera,  situada  a  Cala  Llombards,  entre  ses  Penyes 
Fresques i sa Punta de So n'Amer. La penya deu tenir uns 6 m d'altura. Hi ha un pi que 
fa ombra damunt la pesquera. Fa pocs anys que es féu una escala prop d'aquest lloc.

Orell, n'
Fonètica:ÈR´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  partit  en  quatre  tanques, 
situades a Calonge, entre na Barret i sa Tanca de sa Bassa. Vegeu So n’Orell.
 
Orelletes, ses
Fonètica:«R«È9««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 509
Situació: litoral

Lloc de la costa des Llombards, situat entre es Bauç i Cala Figuereta i entre es 
Terrer Roig i sa Punta de sa Lleva. Hi calaven l’almadrava quan no es calava a ses 
Piquetes. Nom metafòric originat per dues llosasses planes d'uns 3 m de llargària, de 
forma triangular, situades a l'aresta del penyal, repenjades damunt la mar. Tal motivació 
es veu molt bé des de la barca estant i s'aprecia també a través de la fotografia aèria.
 
Orells, els
Fonètica:*È´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior
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Nom antic, desaparegut, de Cas Orells, lloc situat a Cas Perets, entre es Camí des 
Tancat  Vell  i  sa  Tanca  de  Cal  Sen  Marc.  El  topònim  segueix  el  model  article  + 
antropònim pluralitzat.

1784, Los Orells. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
 
Orgue, l'
Fonètica:È�RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513
Situació: interior

Nom d'una formació estalactítica, no cartografiada, situada a s'Alqueria Blanca, 
prop de sa Penya d'en Gararany, dins sa Cova de ses Genetes. La metàfora resultant de 
la  comparació dels  degotissos  de  les  coves  amb aquest  instrument  musical  és  molt 
freqüent en els noms de lloc subterranis.
 
Osca, s'
Fonètica:È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa de s'Alqueria Blanca, situada vora es Caló des Borgit, entre 
s'Alt i es Cocó. La penya té una altura d'uns 2 m i al caire hi ha una fenella d'un metre 
d'amplària per un metre de profunditat. El topònim es repeteix a una famosa pesquera de 
na Redona, illa de l'arxipèlag de Cabrera.
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Padrines, na
Fonètica:««ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, dins Can 
Marines, entre na Pedregot i es Pinarons. Té un 825 m de llargària màxima, per uns 350 
m d'amplària màxima i està dividit en 19 tanques. El cognom o malnom Padrines, que 
no existeix actualment en el terme, deu procedir de Felanitx.
 
Pagesa, na
Fonètica:««ÈZ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Parcel·la  situada a  Santanyí, dins  es  Camp d'en Torrella,  de forma trapezial, 
sense arbres, situada prop de Lo d'en Parra. El lloc també és designat amb les variants de 
sa Pagesa i sa Quarterada de sa Pagesa. És nom d'explicació deconeguda, ja que les dues 
variants  citades  tenen  molt  poca  vitalitat  i  semblen  ser  deformacions  del  nom amb 
article  personal.  Tal  vegada  és  nom descriptiu  i  al·ludeix  a  l'extraordinària  fertilitat 
d'aquesta parcel·la?
 
Pagesa, sa
Fonètica:««ÈZ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Pagesa, parcel·la situada a Santanyí, dins es Camp 
d'en Torrella.
 
Païssa, sa
Fonètica:««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Cova natural, aparedada des d'antic, situada a Santanyí, a Cala Figuera, dins es 
Torrent de ses Aglaneres, rere sa Barraca de Can Ferrereta. Al costat n'hi ha una altra 
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que està  closa per  una mitjanada.  Es  diu  així  perquè,  efectivament,  havia  servit  de 
pallissa. És visible en un dels dibuixos del Die Balearen... (1884).
 
Paleis
Fonètica:*?
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un rafal de localització desconeguda. Podria ser una variant o 
una deformació gràfica des Rafal Palla?

1260, Paleis. À. Poveda Sánchez (1979-1980: 34).

Pallera, na
Fonètica:««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508.5
Situació: interior

Conjunt  d'unes  denou  tanques  de  conreu,  de  forma  irregular,  amb  arbres, 
situades  en  es  Llombards,  entre  na  Massota  i  ses  Blaies.  També  es  designa, 
esporàdicament,  amb  el  nom  plural  de  ses  Palleres.  Possiblement  són  descriptius, 
relacionats amb el conreu de cereals.

1818, ne Payera / ne Peyera. Apeo de Garay (Santanyí).
1875, «... una porción de tierra, de extensión de un seyó, en el término des Llombars y punto denominado 
ne payera». PcCl.
 
Palleres, ses
Fonètica:««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del topònim na Pallera, situat en es Llombards, entre na 
Massota i  ses Blaies.  Sorgeix segurament per mor de la múltiple  divisió  de l'antiga 
finca.

Palou, na
Fonètica:««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509
Situació: interior
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Conjunt de terres de forma irregular, format per quatre tanques i un pletonet. Els 
arbres hi són clars. Estan situades a la Costa, entre Lo des Comís i na Pere. És nom 
relacionat amb sa Tanca d'en Palou, contigua.

1858, 31 de desembre, ne Palau. Deu tractar-se d'un error de l'escrivà? PcCn.
 
Parat Alt, es
Fonètica:««RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Conradís delimitat per un mur de contenció (parat en el parlar local), situat a 
s’Alqueria Blanca, en es Pujol, dins es Sementer de sa Bassa, entre es Comellar de sa 
Bassa i es Comellar des Noguers.
 
Parat de s'Olivera, es
Fonètica:««ÇR«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma quasi trapezoïdal, situat a s'Alqueria 
Blanca, dins es Serral Nou, entre sa Rota Monavi i sa Pleta. Hi ha una olivera vella, de 
soca gruixada.

Recordem que  en  el  terme de  Santanyí,  parat designa  un  terreny de  conreu 
delimitat  per un mur de contenció. És el  que a la muntanya de Mallorca es diu un 
marge. A Pollença, però, el mot parat s’usa amb el mateix significat que té a Santanyí.

Parat de s'Ullastre, es
Fonètica:««ÇR«È9R«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres,  de forma trapezoïdal,  situat  a s'Alqueria 
Blanca, dins es Serral Nou, entre sa Serra des Revell i sa Pleta de na Beata. D'ullastres, 
n'hi ha tota una renglera.
 
Parat de sa Cova, es
Fonètica:««R««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
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Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  situat  a s’Alqueria Blanca, entre es Turó d'en 
Roig i es Serral d'en Sard. Pren el nom de sa Cova d'en Cabrer. 
 
Parat Gran, es
Fonètica:««RÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Conradís de forma irregular, amb pocs arbres, situat a s’Alqueria Blanca, dins 
Son Ramon, entre sa Pleta d'en Palles i es Talaiol. També se'n diu es Parats.
 
Paratjal, na
Fonètica:««R«ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Nom d'un conradís situat a s’Alqueria Blanca, dins el llit d'un torrent, entre es 
Torrent d'en Sard i es Torrent de sa Cova d'en Cabrer. Fa al·lusió a una varietat de 
figuera.

Parats, es
Fonètica:««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom des Parat Gran, situat a s’Alqueria Blanca, dins 
Son Ramon, entre sa Pleta d'en Palles i es Talaiol.
 
Parats de sa Mosquera, es
Fonètica:««R««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, dins 
es Serral Vell, entre sa Serra des Revell i na Relleta. Està situada dins un llit torrencial, 
cosa que fa necessària la presència de  parats (nom local dels murs de contenció) per 
anivellar el terreny. Recordem que es diu mosquera a una mata que posa soca, perquè el 
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bestiar li menja les branques més accessibles. Aquí n’hi havia una que va desaparèixer 
entre 1960 i 1965. Tenia una soca d'uns 0'40 m i estava situada vora la partió del lloc dit 
Baix sa Mosquera.

Paredasses, ses
Fonètica:««R«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Restes d'un mur d'uns 200 m de llargària, derruït  fins els fonaments,  situat a 
s’Alqueria Blanca, al flanc de l'oest de sa Penya Bosca. Barra el pas en el lloc de fàcil 
accés,  entre  les  corbes  de  nivell  dels  200  m i  225  m.  Es  tracta  d'una  renglera  de 
pedregada voluminosa, detectable fins i tot a través de la fotografia aèria, tot i que es 
troba en una zona de garriga d'ullastres. A l'extrem del nord hi ha encara algunes pedres 
in  situ.  Un  informant  parlava  de  sa  Penya Bosca  com  a  darrer  lloc  d'estatge  dels 
musulmans a la contrada. La situació d'aquest mur té tot l'aspecte de ser un magre intent 
de fortificació.
 
Paret d'en Toni, sa
Fonètica:««ÇR««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, entre sa Costa d'en Llucia, 
es Serral, es Comellars, sa Bassa de ses Vaques, etc. Està dividit en dues tanques de 
conreu amb molts arbres i un trosset de pleta. No es coneix el mur que donà nom a 
l'indret.
 
Paret de les Fonts, la
Fonètica:*««ÇR«««È�
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  de  localització  desconeguda.  Possiblement  era  situat  a  la 
possessió de sa Punta, a Portopetro.

1749, la paret de las fons. «Llibre de comptes de la Punta». PMP.
 
Paret Nova, sa
Fonètica:««ÇR«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
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Latitud: 4359
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca  llarga,  amb  arbres,  situada  a  la  Costa,  dins  na  Guergori.  També  és 
coneguda per Lo d'en Trilles, que, malgrat el barbarisme, sembla que era nom més antic.
 
Paret Nova, sa
Fonètica:««ÇR«È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4356
Longitud: 504.5
Situació: interior

Tram de mur, situat a ses Salines, que separa sa Pleta Comuna de n'Amera Petita 
des Rafal Genars. Va estar molts d'anys sense fer, cosa que explica la denomincació.
 
Paret Nova, sa
Fonètica:««ÇR«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513
Situació: interior

Delimitació  en  forma  de  quatre,  situada  a  s’Alqueria  Blanca,  dalt  sa  Penya 
Bosca, prop de sa Mallola, entre es Mal Lloc i sa Cova de ses Genetes.
 
Parfanes, ses
Fonètica:««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat dins Portopetro, entre sa Jonquereta i es 
Pujador de sa Torre. El nom és una haplologia de parfalanes, femení dimensional del 
plural de parfalà, metàfora resultant de la comparació de les tenasses inclinades que hi 
ha  amb els  farbalans  d'una  peça  de  vestir.  Un informant  ha  rebatejat  modernament 
l'indret  amb la denominació de sa Pesquera des Sard,  en detriment  de la  suggestiva 
metàfora.

Parra, na
Fonètica:«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres,  en forma de trapezi  rectangle,  dividit  en tres 
tanques. Està situat a Santanyí, entre es Campàs i na Llarga. El topònim és d'origen 
dubtós, ja que pot ser tant antroponímic com descritiu. No es pot assegurar que cap dels 
documents faci referència a aquest lloc, ja que hi ha indrets homònims en el terme.

CTM, p. 1020; 43-2e.

1818, ne Parre. Apeo de Garay (Santanyí). 
1834, ne Parre. PcR. 
1914, Ne Parra. PcCo. 
 
Parra, na
Fonètica:«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a Cala Santanyí, entre na Bernadina i sa Talaia 
Vella. Es designa així  un conjunt d'unes set  antigues parcel·les,  sis  de les quals són 
conradisses  i  l'altra  pleta.  El  topònim  és  d'origen  incert  i  tant  pot  correspondre  al 
malnom Parra, com a la presència física del conreu.

1818, ne Parra. Apeo de Garay (Santanyí).

Parra Vella, na
Fonètica:*«Ç«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un indret santanyiner no localitzat.

1818, ne Parre Vella. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Partió, sa
Fonètica:««RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Conjunt de dos tancons, un del quals és ocupat per figueres de moro. Es troben a 
la Costa i fan partió amb el terme de Felanitx.
 
Pas de na Molinera, es
Fonètica:«ÇRD««ÈR«
Terme: Santanyí
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Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, entre es Pes de sa Palla i sa 
Punta des Mig. És un pas de pescadors de canya, situat entre els enderrocs del penyalar i 
la ribera. S'ha de transitar per davant una pedrasssa i, si la mar va molt remoguda, cal 
remuntar-la i voltar per darrere. També es diu es Pas de sa Molinera, però no se sap qui 
era la dona que motivà la denominació.
 
Pas de sa Molinera, sa
Fonètica:«ÇRD««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Pas de na Molinera, lloc de la costa de Santanyí, 
situat a Cala Figuera, entre es Pes de sa Palla i sa Punta des Mig.
 
Passa de sa Creta, sa
Fonètica:«Ç«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347
Longitud: 506.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i 
entre es Turmassot de sa Creta i es Davallador de sa Creta. Denominació motivada per 
la dificultat d'accedir a les pesqueres de sa Creta. Cal fer aquí una passa llarga i mullar-
se els peus. Cf. na Passes de ses Balandres i na Passa (o na Passes) a dos indrets de la 
costa de Santa Agnès de Corona (E. Ribes i Marí, 1995: 102 i 119, respectivament).
 
Passadores, ses
Fonètica:«««ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519
Situació: litoral

Gual desaparegut, situat al litoral de Calonge, a Cala Llonga, dins l'aiguamoll dit 
es Llot, a una cinquantena de metres de la línia de costa. Practicable quan la mar anava 
buida, consistia en una renglera de pedres col·locades dins la culàrsega de la cala, per tal 
de poder travessar d'una banda a l'altra. Si la mar anava plena, quedaven sotaiguades i 
calia descalçar-se per poder passar.
 
Passatge de les Planes, el
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Fonètica: *««ÇZ«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut  d'una via de comunicació,  situada a  Santanyí, a  algun lloc 
confrontant des Camp d'en Torrella. 

1784, «pasatje dit de las Planas». PcR.
 
Passatge de na Bassola, es
Fonètica: *««ÇZ«D««B«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'una  comuna  de  82  quarterades,  situada  possiblement  a 
Santanyí, a un indret desconegut. A l'actual lloc de na Bassola, hi havia fins feia poc una 
quintana comuna de menys d'una quarterada. És difícil identificar-la amb aquest terreny 
extens testimoniat pel document, però podria ser que la comuna hagués experimentat 
una dràstica reducció.

1893, 2 de juny. Pasatje de ne Basola. LAAS.
 
Passatge de Son Llorenç, es
Fonètica: ««ÇZ«D«Ç�´ÈRE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Camí de s'Alqueria Blanca, d'uns 300 m de longitud, situat entre Can Cordella i 
les cases de Son Llorenç.
 
Passatge de Son Morlà, es
Fonètica: ««ÇZ«D«Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 510
Situació: interior

Antic  terreny  comunal,  consistent  en  una  franja  llarga  i  estreta,  de  forma 
irregular, d'uns 1150 m de longitud per uns 60 m d'amplària, situat a Santanyí, vora Son 
Morlà, entre Son Vives i es Marratxí. Va de les cases de la possessió en es Torrent des 
Portell. Un informant li diu es Passatge Gran.
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1873, el pasatje de Son Mol·là. LAAS.
 
Passatge Gran, es
Fonètica: ««ÇZ«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada des Passatge de Son Morlà, situat  entre les cases de la 
possessió i es Torrent des Portell.
 
Pastora, na
Fonètica: ««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 505
Situació: interior

Sementer  sense  arbres,  situat  a  ses  Salines,  entre  es  Pou  Juà,  es  Bassal,  na 
Ferrera, sa Marina Gran i sa Pleta d’en Bonico, a uns 43 m sobre el nivell de la mar. És 
de forma irregular, de 600 m de llargària màxima, per quasi 500 d'amplària màxima. Hi 
havia una paret, ara desapareguda, que el separava del sementer des Pou Juà. És terra de 
la família de Can Bonico.

1556, 11 de març. Miquel Mesquida, de Porreres, lloga a Joan Pastor la possessió que té a les Salines de 
Santanyí. Es reserva la cambra de la torre. RRV (2000: 128). No es pot assegurar que aquest Joan Pastor 
sigui qui ha deixat el nom a na Pastora, però la possibilitat és considerable.
1818, ne Pastora. Apeo de Garay (Santanyí).

Patera, na
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat entre es Caló des Sivinar i s'Estret des Temps 
i entre es Davallador de na Patera i sa Pedra d'en Tià Batle. Hi ha un penyalar de rost 
promunciat, amb  tenassa al davant. Al costat de llevant hi ha sa Cova des Dolç i a la 
part de ponent també hi ha una gran cova, encara més oberta que aquesta. El DCVB 
registra patera com a nom d'un entremés típic de la ciutat d'Igualada. A Santanyí devia 
ser un malnom antic.

El 12 d'abril  de 1948 hi va embarrancar el  vaixell  italià Negrita.  B. Llaneres 
(1958), diu que el succés va ocórrer a es Niu de s'Àliga, però per una fotografia es pot 
precisar que fou a na Patera i  que era una embarcació de dos pals.  Emproada a les 
penyes, les ones xaparen el casc i després es va enfonsar.
 
Pau, na
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Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i una casa, de forma irregular, situat a s'Alqueria 
Blanca, entre Can Joan Pere i sa Canyamel. Està dividit en tres tanques.

1818, ne Pau. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Pedacet, na
Fonètica: ««D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal, en vies d'urbanitzar-se, situada dins el casc urbà de 
Santanyí, en el carrer de Felanitx, prop de s'Escola Nova, que és un edifici bastit dins el 
solar  dit  Can  Pedacet,  nom  possiblement  vinculat  amb  el  d'aquest  terreny.  Deu 
testimoniar  algun malnom antic desaparegut.  És coneguda també amb el  nom de sa 
Tanca de sa Tia. No es pot descartar del tot la possibilitat que estigui dins terrenys de na 
Revandella.

Pedra, sa
Fonètica: «ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Pedra des Caló des Borgit, situada a la costa de 
s'Alqueria Blanca, dins el caló mencionat, entre la platja i s'Ullal.
 
Pedra, sa
Fonètica: «ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 515
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada a Cala Figuera, entre es Banquet i sa 
Punta de sa Cala. El nom és motivat per una rocassa d'uns 5 m d'altura, encaixada dins 
un clot, al costat mateix de la mar, a uns 3 m d'altura. A sota hi ha una bona tenassa en 
la qual romp la mar. També es diu es Macolí i sa Pesquera de sa Roca.
 
Pedra d'en Tià Batle, sa
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Fonètica: «ÇDR«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situat  prop de s'Estret  des Temps, entre na 
Patera i es Niu de s'Àguila. La pedra que motivà el nom fa molts anys que desaparegué 
amb un temporal. Ara hi ha tenasses plenes de cocons i coves a la part del penyalar tallat 
a plom, que té uns 25 m. S'hi accedeix a través de na Patera. o per s'Enquetja. N'era 
usufructuari el pescador Sebastià Garí Julià, àlies Batle, traspassat el 1960 a l'edat de 72 
anys.
 
Pedra de Llevant, sa
Fonètica: «ÇDR«D«´«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada vora es Caló de ses Faves, entre sa 
Cadireta i es Fondalàs. És a una zona de cocons gropelluts, a uns 3 m d'altura. Darrere, a 
uns 10 m, hi ha una pedrassa isolada.
 
Pedra de Ponent, sa
Fonètica: «ÇDR«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada vora la boca de Cala Figuera, entre sa 
Cuina i sa Punta de Ponent. A uns 10 m sobre la mar hi ha unes rocotes depositades 
sobre  la  plataforma,  alguna  de  les  quals  motiva  el  nom.  També  es  coneix  sota  la 
denominació de sa Pesquera de Ponent.
 
Pedra des Caló des Bogit, sa
Fonètica: «ÇDR«D««ÇD«RÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Pedra des Caló des Borgit, pesquera situada a la 
costa de s'Alqueria Blanca, dins la citada entrada marina, entre la platja i s'Ullal.
 
Pedra des Caló des Borgit, sa

1134



Fonètica: «ÇDR«D««ÇD«RRÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Pesquera de mabres i llisses, situada a la costa curiablanquera, dins el caló que 
anomena el topònim, entre la platja i s'Ullal. És una pedra rodonenca, situada a 1'50 m 
d'altura, al caire de la penya. Té devers un metre d'altura per un metre de diàmetre. 
També es diu sa Pedra des Caló des Bogit o, senzillament, sa Pedra.
 
Pedra des Caló des Moro, sa
Fonètica: «ÇDR«D««ÇD«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa des Llombards, situada dins es Caló des Moro,  entre la 
platja  i  sa  Punta  des  Caló  des  Moro.  Està  situada  sobre  una  roca  voltada  d'aigua, 
separada menys d'un pam de la costa. Té uns 6 m de llargària i una altura d'uns 4 m 
sobre el nivell de la mar. Està prop d'una cova que no té nom conegut.
 
Pedra des Peix, sa
Fonètica: «ÇDR«D«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Local de Santanyí, situat a la planta baixa de sa Casa de la Vila, una casa en la 
qual probablement es reunia el consistori abans de 1705. Fou enderrocada i ara es ven el 
peix en el nou immoble que es construí en el mateix solar, però a la part del carrer al 
qual l'edifici dóna nom. Segons un mariner, en el primitiu punt de venda hi havia cinc 
grans pedres en les quals es depositava el peix. Sobre cadascuna de les lloses penjaven 
unes balances. El topònim es repeteix a un indret rural de Montuïri, vora una cruïlla de 
camins on hi ha unes pedres sobre les quals es venia el peix que portaven de Llucmajor.
 
Pedra des Penyalar, sa
Fonètica: «ÇDR«D««ø«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 502.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre sa Platja des Caragol i Cala en Tugores, 
en es Penyalar de Can Curt, entre sa Punta des Penyalar i sa Punta de sa Galera. És un 
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bloc de marès arrencat de la costa, que deu tenir uns 5 m d'altària. La ribera és encara 
una mica més elevada.
 
Pedra des Tonedors, sa
Fonètica: «ÇDR«D««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Pedra Tallada, situada a la costa de s'Alqueria 
Blanca, vora Portopetro, entre sa Coveta i sa Cova des Apòstols. Pren la denominació 
d'un lloc veí dit es Tonedors.
 
Pedra Desferrada, sa
Fonètica: «ÇDR«D««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Pedra Tallada, rocassa de la costa curiablanquera, 
situada vora Portopetro, entre sa Coveta i sa Cova des Apòstols.
 
Pedra Dreta, sa
Fonètica: «ÇDR«ÈDR««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa salinera, situada entre Cala en Tugores i sa Platja des Carbó. 
Motiva el nom una llosa aixecada pels temporals, que té uns 4 m de llargària, per uns 
2'20 m d'amplària i un metre de gruixa. Hi ha algun informant que desplaça el nom a 
altres lloses verticals de la zona.

MGM, 44-4a.
 
Pedra Plana, sa
Fonètica: «ÇDR«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa salinera, situada entre es Port i Cala Galiota, a sa Puntassa, 
entre sa Coveta i Can Nigorra. La roca és horitzontal, ben llisa, però amb cocons pels 
voltants. Té 1'50 m d'altura sobre el nivell de la mar.
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Pedra Roja, na
Fonètica: *«ÇDR«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: litoral

Denominació desapareguda, d’un lloc no localitzat. 

1818, ne Pedre Rotge. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Pedra Tallada, sa
Fonètica: «ÇDR««È9D«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Rocassa de la costa curiablanquera, situada prop de Portopetro, entre sa Coveta i 
sa Cova des Apòstols. Té una llargària d'unes 25 passes i està separada un metre de la 
penya. Els informants recorden que abans de caure s'hi passava per davall. Es coneix 
també amb els noms de sa Pedrassa, sa Pedra Desferrada i sa Pedra des Tonedors.
 
Pedra Xapada, sa
Fonètica: «ÇDR«S«ÈD«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa salinera, situada prop de sa Platja des Carbó, entre sa Mata i 
sa Punta des Guix. És una roca que hi ha prop de la punta, davant s'Illot de s'Albardà. 
Està una passa enfora de la costa, pel fet d'haver-se fesa. Té 5 passes de llargària, per 
una d'amplària i surt mig metre de l'aigua. Per als congèneres, vegeu el mateix topònim 
de dins Cala Santanyí, sota l’entrada següent.
 
Pedra Xapada, sa
Fonètica: «ÇDR«S«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Lloc de la costa, situat dins Cala Santanyí, entre sa Cova des Riu i sa Cova des 
Drac. La ribera és vertical, d'uns 8 m d'altura, amb pins empenyalats que arriben prop de 
l'aigua.  És  un lloc  utilitzat  pels  banyistes per  capficar-se.  El  topònim es  repeteix  al 
litoral de ses Salines, al de Campos i al de Capdepera.
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Pedrassa, sa
Fonètica: «ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de sa  Pedra Tallada,  roca de la  costa  de s'Alqueria 
Blanca, situada vora Portopetro, entre sa Coveta i sa Cova des Apòstols.
 
Pedrassa, sa
Fonètica: «ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Pesquera de sards, de nit, situada a l'entrada de Cala Santanyí, entre sa Roca Fesa 
i es Racó des Manescal. Deu el nom a una rocassa caiguda del penya-segat i depositada 
sobre  la  plataforma,  al  costat  mateix  de  la  mar,  voltada  de  set  pedres  menors.  És 
punxaguda  i  deu  tenir  uns  6  m  d'altària.  Es  coneix  també  sota  les  variants  de  ses 
Pedrasses, ses Pedres i ses Dues Pedres. La denominació depèn del nombre de roques 
que es prenen en consideració.
 
Pedrasses, ses
Fonètica: «ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Variant  no cartografiada de sa Pedrassa,  pesquera situada a l'entrada de Cala 
Santanyí, entre sa Roca Fesa i es Racó des Manescal. La pluralització del nom obeeix al 
fet que dues de les vuit pedres que hi ha sobre la plataforma varen merèixer l'atenció a 
l'hora de batejar l'indret.
 
Pedregós, en
Fonètica: ««DR«ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Cocó Pedrescós, situat a la costa curiablanquera, 
entre Portopetro i sa Barca Trencada i entre sa Regana i sa Cova de sa Mitja Lluna.
 
Pedregot, na
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Fonètica: ««DR«ÈÄ�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezial, dividit en tres tanques, situat a 
Calonge, dins Can Marines, entre es Tancat des Ametlers i na Padrines. Nom descriptiu, 
basat en la gran quantitat de pedres que es troben dins el sementer.

Pedrera, sa
Fonètica: ««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Antic  punt  d'extracció  de  marès  de  la  costa  curiablanquera,  situat  dins 
Portopetro, entre es Caló de sa Torre i sa Ferradura. Prop, hi ha altres indrets de menor 
importància on es provà de treure marès, per la qual cosa es parla conjuntament de ses 
Pedreres des Caló de sa Torre. Aquesta, és una pedrera de forma irregular, d'uns 3 m de 
potència màxima, que ocupa una extensió aproximada d'uns 100 m2 i està parcialment 
envaïda per la mar.
 
Pedrera, sa
Fonètica: ««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Lloc  d'antiga  extracció  de  marès,  situat  a  la  costa  llombardera,  entre  Cala 
Figuereta i es Màrmols i entre s'Aprés i na Gropellosa. Presenta un tall vertical, al costat 
mateix de la mar, motivat per l'explotació. Els informants més vells no hi han vist treure 
marès. És també pesquera.
 
Pedrera, sa
Fonètica: ««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519.5
Situació: interior

Lloc d'extracció de marès, situat a la costa de s'Alqueria Blanca, entre ses Penyes 
Altes i es Caló des Pou, que és el punt on arriba als 7 o 8 m de potència. A sobre hi ha 
una casa moderna que causà la destrucció de dues sepultures antropomorfes. També en 
diuen ses Pedreres.
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Pedrera, sa
Fonètica: ««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Tancó de forma romboïdal,  amb vegetació natural, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins Son Ramon, entre sa Tanca de s'Era i na Micola.
 
Pedrera, sa
Fonètica: ««ÈDRR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 500
Situació: litoral

Antiga explotació de marès, situada al litoral saliner, damunt l'illa de na Pelada, 
a la part de llevant. Presenta un nombre important d'inscripcions modernes, amb figures 
de creus i vaixells. A una es llegeix: «El que a echo estas 2 embarcaciones se llama 
Rafael Bauzà, hijo de Juan Ferrera. Año 1934». Es tracta de Rafel Bauzà Jaume, de Ca 
na Ferrera, nat el 1911.

Pedrera d'en Cornello, sa
Fonètica: ««ÇDRR«D«NÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Antic  lloc  d'extracció  de  marès,  situat  a  la  costa  de  Santanyí,  a  s'Estret  des 
Temps, entre ses Coves de s'Estret des Temps i sa Punta des Mig. És la pedrera més 
allunyada que hi ha en aquesta zona. El marès es troba inclinat cap a la mar i cap a terra, 
que és el punt on hi hagué més activitat extractiva. Té més de 6 m de profunditat. Al 
costat  de  llevant  hi  ha  un  amagatall  de  contraban.  També  en  diuen  ses  Pedreres. 
Cornello, masculinització de cornella, és malnom de Santanyí. 
 
Pedrera d'en Curt, sa
Fonètica: ««ÇDRR«D«NÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Lloc d'extracció de marès de la costa llombardera, situat entre s'Almunia i es 
Bauç, en es Cingle d'en Palou, entre sa Cova des Cingle d'en Palou i es Racó d'en Coa. 
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Aprofita una duna fòssil d'estrats inclinats, depositada al peu dels espadats terciaris. A la 
part de dalt és parcialment coberta de materials quaternaris. La potència és d'uns 15 o 20 
m. El marès fou explotat fins a ran de mar, però es deixà el testimoni d'un gran torm 
isolat prop de l'aigua. Els informants no recorden haver-hi vist activitat extractiva, però 
conegueren el qui explotava el jaciment, un tal Antoni "Curt", també mestre paredador, 
el qual havia construït la paret des Rafal des Porcs compresa entre ses Mosqueres i sa 
Bassa Clota, ran del camí del far.
 
Pedrera d'en Donat, sa
Fonètica: ««ÇDRR«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Antic lloc d'extracció de marès, situat a la costa de Santanyí, dins s'Estret des 
Temps, entre s'Aragall Blau i es Secret d'en Cebrià Donat. Deu tenir bé uns 25 m de 
profunditat. El marès s'hi extreia amb dos gigres, a través de dues profundes encletxes 
verticals artificials. Està molt explotada, però no exhaurida del tot.  La inclinació del 
marès no és constant. La part de baix es troba al mateix nivell que la mar. Vers els anys 
seixanta encara estava en activitat. Donat és malnom santanyiner.
 
Pedrera d'en Gustinel·lo, sa
Fonètica: ««ÇDRR«D«NÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507
Situació: interior

Pedrera situada en es Llombards, entre Can Basqueja i sa Marina Rosera.
 
Pedrera de na Guàrdies, sa
Fonètica: ««ÇDRR«D««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 500
Situació: litoral

Lloc  de  la  costa  de  ses  Salines,  situat  sobre  l'illa  de  na  Guàrdies,  entre  sa 
Pedrereta i sa Punta de Migjorn. Com en el cas de sa Pedrereta, no es veu cap rastre 
d'activitat  extractiva.  És  possible  que  la  terra  procedent  de  les  excavacions 
arqueològiques del jaciment punicoebusità que es troba a l'illa n'hagi cobert les restes.
 
Pedrera de sa Plana, sa
Fonètica: ««ÇDRR«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
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Longitud: 507.5
Situació: litoral

Antic  lloc  d'extracció  de  marès,  situat  a  la  costa  des  Llombards,  entre  es 
Màrmols i es Cap de ses Salines i entre s'Aragall de ses Pedreres i sa Punta de sa Plana. 
És un jaciment situat entre el penyalar i la mar, intensament explotat, segurament per la 
bona qualitat del marès. El depòsit quasi arriba a la part alta de la penya. També es diu 
ses Pedreres de sa Plana, ses Pedreres, o ses Pedreres d'en Reina.
MGM, 44-10c.
 
Pedrera de Son Perdut, sa
Fonètica: ««ÇDRR«D«Ç�«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517.5
Situació: interior

Antic  lloc  d'extracció de pedra de baixa  qualitat,  situat  a  Calonge,  dins  Son 
Perdut. Diuen que s'hi tragué marès per fer l'església de Calonge, un marès fort que no 
acaba de ser pedra de Santanyí. 
 
Pedrera des Cap des Moro, sa
Fonètica: ««ÇDRR«D«Ç«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Variant no cartografiada de ses Pedreres, lloc d'extracció de marès de la costa de 
Santanyí, situat prop des Caló des Sivinar, entre sa Cova de Baix i es Picòs.
 
Pedrera des Faralló, sa
Fonètica: ««ÇDRR«D«R«È9
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 503.5
Situació: litoral

Antic lloc d'extracció de marès, situat a la costa llombardera, entre es Racó des 
Caragol i es Cap de Paret des Caragol. Té uns 6 m de llargària i una potència màxima 
d'uns 2'20 m. Pren el nom d'un escull que hi ha a a dues passes de la línia del litoral, que 
té uns 6 o 7 m de llargària, per uns 2 m d'altària. La pronúncia salinera de foraió és per 
labialització. 
 
Pedrera des Penyalar, sa
Fonètica: ««ÇDRR«D««ø«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348

1142



Longitud: 503
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre sa Platja des Caragol i Cala en Tugores 
i entre ses Mascarelles Petites i sa Punta des Penyalar. Antic punt d'extracció de marès, 
encarat a Cabrera, d'uns 10 m de llargària per uns 4 m d'amplària i 1'50 m de potència 
màxima. El material pareix de bona qualitat, però la mar n'ha desfet l'extrem. L'altura de 
la costa és d'uns 3'50 m. Pren el nom des Penyalar de Can Curt.
 
Pedrera des Pontàs, sa
Fonètica: ««ÇDRR«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Maressos, pedrera de la costa de Santanyí, situada 
prop de Cala Santanyí, entre es Pontàs i s'Olla.
 
Pedrera Petita, sa
Fonètica: ««ÇDRR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 506.5
Situació: interior

Lloc d’extracció de marès, ara inactiu, situat a Santanyí, dins sa Marina Gran de 
Son Danús Nou.
 
Pedrera Vella, sa
Fonètica: ««ÇDRR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Antic lloc d'extracció de marès, situat a la costa de Santanyí, dins s'Estret des 
Temps, entre es Secret d'en Cabrià Donat i sa Pesquera de sa Pedra. El material, inclinat 
cap a la mar, està poc explotat. Es treia per mar i al caire del penyal, al costat del nord, 
es veu un norai en el qual amarraven l'embarcació. El 22 de desembre de 2001, al costat 
d’aquest punt costaner, va caure un gran tros del penya-segat. El tremolor de terra es va 
sentir de l'interior de les cases que hi ha prop.

Pedreres, ses
Fonètica: ««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 518
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Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en nou o deu tanques, 
situat a Calonge, davant les cases de Can Marines. Antic lloc d'extracció de pedra de 
Santanyí de baixa qualitat, xapat pel camí que va a Cas Vetles de s'Horta. A principis 
del darrer quart del segle XIX estava en explotació.
 
Pedreres, ses
Fonètica: ««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de  forma  irregular,  format  per  vuit  tanques  de  conreu,  amb  arbres, 
situades en es Llombards, entre na Massota i sa Pleta des Corb. S'hi extreia pedreny de 
Santanyí.
 
Pedreres, ses
Fonètica: ««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada, antonomàstica, de ses Pedreres des Bauç, situades a la 
costa llombardera, entre sa  Cova Foradada i sa Primera Punta.
 
Pedreres, ses
Fonètica: ««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Variant antonomàstica, no cartografiada, de sa Pedrera de sa Plana, situada a la 
costa llombadera, entre es Màrmols i es Cap de ses Salines, i  entre s'Aragall de ses 
Pedreres i sa Punta de sa Plana.
 
Pedreres, ses
Fonètica: ««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510.5
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, situat entre es Deume i el nucli urbà de Santanyí. 
Lloc  clàssic  d'extracció  de  pedreny de  Santanyí.  Un  document  transcriu  el  nom en 
singular. 

1578, «Damià adrouer..., una pesa de terra dita les pedreres». Stims, f. 52 v.
1581, «Terra dita Ses Pedreres». Stims. Cortesia d'A. Ponç i Fullana.
1695, la padrera. Era de Rafel Bonet. ARM, D-1281.
1795, las Padreras. PcP. No és totalment segura la identificació amb el lloc.
1818, las Padreras. Apeo de Garay (Santanyí).
1850, 16 de març, las Padreras. PcJA.
1905, 14 de juny, Las Padreras. PcJA.
 
Pedreres, ses
Fonètica: ««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Antic lloc d'extracció de marès, de la costa de Santanyí, situat prop des Caló des 
Sivinar, entre sa Cova des Baix i es Picòs. El jaciment està situat al peu del penyalar 
tortonià, amb els estrats inclinats en direcció contrària a la mar. Mostra profunds talls 
verticals que quasi consumiren tot el marès. S'hi troben restes de dues coves artificials 
prehistòriques. També en diuen sa Pedrera des Cap des Moro.
 
Pedreres, ses
Fonètica: ««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Pedrera  d'en  Cornello,  situada  al  litoral  de 
Santanyí, a s'Estret des Temps, entre ses Coves de s'Estret des Temps i sa Punta des 
Mig. Vegeu VMaRV (1964: 250).

MGM, sa Pedrera; VMaRV, sa Pedrera (1961-1962: 40).
 
Pedreres, ses
Fonètica: ««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Pedrera, lloc de la costa de s'Alqueria Blanca, 
situat  dins  Portopetro,  entre es  Caló  de sa  Torre  i  sa  Ferradura.  La pluralització  és 
deguda al  fet  que hi ha diversos punts secundaris en els quals també es va extreure 
marès.
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Pedreres, ses
Fonètica: ««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Pedrera, situada al litoral de s'Alqueria Blanca, 
dins Cala Llonga, entre ses Penyes Altes i es Caló des Pou.

Pedreres de l'Obra, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RD«È�BR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Lloc situat a ses Salines, dins sa Marina, d'on es va extreure pedra de Santanyí 
per a la construcció de l'església nova de ses Salines, a partir de l'any 1876. Actualment 
és un solar ple de palmeres reials, però encara s’hi veu un poc el tall de l’excavació.

Pedreres d'en Carroja, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RD««È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 504
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  ses  Pedreres  des  Serral  Blanc,  situades  en  es 
Llombards, a sa Vallet, dins es Caragol. Eren pedreres antigues, quasi esgotades. Un tal 
Miquel Vidal, àlies Carroja, mort vers mitjan segle XX, les acabà d'explotar
 
Pedreres d'en Curt, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RD«NÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 507
Situació: interior

Lloc d’extracció de marès situat dins sa Marina Gran de Son Danús Nou, prop de 
la paret que fa partió amb es Estrets, davant es Camp de s'Avenc, enmig de ses Coves de 
sa Marina. És una pedrera abandonada de marès de llivanya, el que s'emprava per sotilar 
les cases. L'explotació no fou gaire intensa.
 
Pedreres d'en Goixo, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RD«NÈ�S
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Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 500.5
Situació: interior

Explotació  de  marès  abandonada,  situada  a  ses  Salines,  dins  ses  Colònies, 
damunt es Turó d'en Goixo. Les explotava un tal Bernat "Goixo", que hi treia marès de 
llivanya.
 
Pedreres d'en Reina, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Pedrera  de  sa  Plana,  situada  a  la  costa  des 
Llombards, entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i entre s'Aragall de ses Pedreres i 
sa  Punta de sa Plana.  Deu portar el  malnom del  qui  l'explotava o hi  treballava. És 
variant pròpia de saliners.

Pedreres de na Fonda, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RD««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 503.5
Situació: interior

Antic lloc d’extracció de marès, situat a ses Salines, a sa Vall, dins na Fonda, 
prop de s'Hort des Molí de Ferro.
 
Pedreres de sa Bassa Clota, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RD««ÇB«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 507
Situació: interior

Antiga cantera abandonada de la qual s'extreia marès de llivanya, emprat en la 
construcció de cases per sotilar. Està situada vora la paret que delimita es Tancat d'en 
Turc.
 
Pedreres de sa Plana, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 507.5
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Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Pedrera  de  sa  Plana,  situada  a  la  costa 
llombardera, entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i entre s'Aragall de ses Pedreres i 
sa Punta de sa Plana.
 
Pedreres de sa Pleta Vella, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RD««Ç«t«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 502
Situació: interior

Punt d’extracció de marès situat a ses Salines, dins sa Vall, en el lloc de sa Pleta 
Vella, vora es Pi des Corb Petit.
 
Pedreres de sa Vinya, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RD««Èø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Canteres de marès, situades a sa Vall, dins sa Costa de sa Vinya. S'hi extreia 
marès de llivanya. Quan s'obriren es descobriren sepultures i ceràmiques romanes.
 
Pedreres des Bauç, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RD«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Lloc d'extracció de marès de la costa llombardera, situat en es Bauç, entre sa 
Cova Foradada i sa Primera Punta. Són antigues, molt molinades i abandonades, tot i 
que foren reexplotades a mitjan  segle XX. Es reacondicinà el  camí de carro que hi 
davalla fins molt prop. Mostren la petja d'una intensa activitat, que arribà ran de mar. El 
marès s'embarcava i encara es veu un norai per amarrar l'embarcació. Per arribar al lloc 
de feina s'utilitzava es Davallador des Bauç, un punt de baixada artificial desaparegut fa 
alguns  anys,  per  causes  naturals.  De vegades,  s'usa la  variant  antonomàstica  de ses 
Pedreres.
 
Pedreres des Castellets, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RD«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral
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Duna fòssil de la costa llombardera, situada prop des Caló des Moro, al peu dels 
penya-segats terciaris, entre sa Roca des Castellets i sa Cova des Castellets. Està poc 
explotada,  ja  que  el  marès  és  de  mala  qualitat.  Un  tal  Torres  en  treia  per  fer  les 
barraques de s'Almunia.
 
Pedreres des Serral Blanc, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RD««ÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 504
Situació: interior

Lloc d'extracció de marès de llivanya, situat en es Llombards, a sa Vallet, dins es 
Caragol, vora la partió de na Gosta. També en diuen ses Pedreres d'en Carroja.
 
Pedreres des Turó, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RD«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: interior

Explotació de marès abandonada, situada a s'Alqueria Blanca, a sa Punta, dins sa 
Guàrdia Vella, sobre es Turó. Diuen que, vers els anys seixanta, un tal Joan Coll de Cas 
Concos hi treia cantons, per fer barraques a sa Platja de Portopetro.
 
Pedreres Grans, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal, situada vora el poble de Santanyí, a ses Pedreres, al 
costat des Molí d'en Parra. És el lloc d'on es va extreure el pedreny per a la construcció 
de l'església (1786-1811).
 
Pedreres Grans, ses
Fonètica: ««ÇDRR«RÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 506.5
Situació: interior

Canteres situades a Santanyí, dins sa Marina Gran de Son Danús Nou.
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Pedrereta, sa
Fonètica: ««DRÈR««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa salinera, situada entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès i 
entre sa Punta de na Boda i sa Punta de sa Bassa des Cabots. Deu el nom a una pedrera 
de marès molt explotada, que té els estrats lleugerament inclinats. Ara, els turistes d'un 
hotel veí l'usen per prendre el sol.

MGM, 42-1g.
 
Pedrereta, sa
Fonètica: ««DRÈR««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 500
Situació: litoral

Pesquera del litoral saliner, situada sobre l'illa de na Guàrdies, entre sa Platjola i 
sa Pedrera de na Guàrdies. Ara en tota l'illa no es veu cap rastre de pedrera. Potser és 
coberta per la terra procedent de les excavacions arqueològiques que s'hi han fet.

Pedres, ses
Fonètica: «ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada en es Caló des Sivinar, entre na Freda i 
sa Punta des Mojaral. Deu el nom a dues pedrotes caigudes del penya-segat.
 
Pedres, ses
Fonètica: «ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Pedrassa,  pesquera  de  la  costa  de  Santanyí, 
situada a la boca de Cala Santanyí, entre sa Roca Fesa i es Racó des Manescal.  En 
realitat són vuit les pedres que hi ha sobre la plataforma. El nom de la pesquera pot fer 
referència a una sola, a dues, o a un nombre indeterminat.

Pedres Mortes, ses
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Fonètica: *«ÇDR«RÈ�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519
Situació: litoral

Nom desaparegut d'una guàrdia secreta situada a la costa de s'Alqueria Blanca, 
dins Cala Llonga, prop des Fortí.

1769, «...y a la espalda de la guarda secreta [des Fortí] y dentro Calallonga, la otra [guàrdia secreta], 
llamada Sas pedras mortas». J. Segura Salado (1992).

Peirona, na
Fonètica: *««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'una tanca situada a Santanyí, vora es Camp d'en Torrella, a 
lloc desconegut. Forma feminitzada del cognom Peiró, que podria ser el nom antic del 
terreny ara dit na Perellona.

1403, 24 de novembre, Na Payrona. M. Danús (1990: 176).
 
Peixetó, es
Fonètica: «S«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Racó des Peixetó, situat a la costa de Santanyí, vora 
es  Caló  de ses  Agulles,  entre es  Forat  de na Maciana i  es  Castellet.  Un informant 
desplaça el topònim i el situa entre es Garbellet i sa Tronassa.
 
Pelada, na
Fonètica: ««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, format per dues tanques amb residus de pleta, 
situades a Santanyí, entre ses Magdalenes i es Torrent d'en Roig. El nom fa referència a 
la magror del terrer.

1890, 7 d'abril. Ne Pelada. L'atribució del document a aquest indret no és segura. LAAS.
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Pelada, na
Fonètica: ««ÈD«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 500
Situació: litoral

Illa del litoral saliner, situada davant sa Platja des Carbó, a 600 m a ponent de na 
Tianeta i a 400 m al sud de na Moltona. És de forma aproximadament rectangular, d'uns 
200 m de llargària, per uns 65 m d'amplària. La màxima altura és d'uns 3'50 m sobre el 
nivell de la mar. No té vegetació arbustiva, cosa a la qual al·ludeix el nom. Conserva, 
per  contra,  una  important  població  de  sargantanes  negres  (Podarcis  lilfordi,  ssp.  
jordansi). Tota l'illa és de marès, amb molts cocons que produeixen bona sal. Té unes 
pedreres amb una mala fi d'inscripcions, creus i vaixells, de factura moderna (vegeu sa 
Pedrera). És punt d’almadrava.

MGM, Illa de Na Pelada, 44-3a; VMaRV (1961-1962: 37).

1390-1391, la Palada. G. Llompart Moragues (1984: 116).
1784, I. Pelada. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1884, Sa Pelada (sic). L. Salvator (1884: 765).
1892, la isla pelada. F. Talladas (1994: 56).
 
Pelada, na
Fonètica: ««ÈD«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, quasi triangular, d'uns 350 m per 250 m, situat a 
ses  Salines,  entre  na  Bordissot  i  sa  Tanca  Figuera.  Està  integrat  per  quatre  o  cinc 
tanques, la majoria amb arbres, dividides almenys en nou parcel·les. Aquest repartiment 
fa que també sigui conegut amb la variant pluralitzada de ses Pelades.

1818, ne Pelada. Apeo de Garay (Santanyí).
1825, ne Pelade. PcGV. És possible que el document faci referència a aquest indret i no als homònims de 
Santanyí o s'Alqueria Blanca.
1833, 6 de febrer, ne Palade. PcLl.
 
Pelada, na
Fonètica: ««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 514
Situació: interior
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Tanca  de  conreu,  amb  pocs  arbres,  de  forma irregular,  situada  a  s’Alqueria 
Blanca, entre es Corralets i sa Bassa.
 
Pelades, ses
Fonètica: ««ÈD«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 505
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Pelada, situada a ses Salines, entre na Bordissot i 
sa Tanca Figuera.
 
Pelat de na Fontanella, es
Fonètica: ««Ç«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: mar endins

Talassònim de la mar llombardera, situat a uns cent metres davant es Penyalar de 
So n’Amer, entre na Fontanella i s’Era de sa Roca. Hi ha entre cinc i deu braces d’aigua. 
Es diu pelat a una zona del fons marí batuda pels temporals, els quals hi arrabassen les 
prades de posidònia i tota mena d’herbatge. Les pedres que hi solen rodolar creen una 
mena de desert submergit.

Pelat de s’Estret des Temps, es
Fonètica: ««Ç«ÇR««È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515.5
Situació: mar endins

Talassònim santanyiner, situat davant s’Estret des Temps, cap a la part des Caló 
de  ses  Faves.  El  fons  no  és  ben  pla.  Sobre  el  terme  pelat,  vegeu  es  Pelat  de  na 
Fontanella. Per a la caiguda de l’article en la pronúncia, vegeu s’Estret des Temps.

Pelat de sa Cova des Fum, es
Fonètica: ««Ç««Ç�«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: mar endins

Talassònim  de  la  mar  llombardera,  situat  a  uns  cinquanta  metres  davant 
s’Enterrossall d’en Boira, cap a sa Cova des Fum, en direcció a Cala Figuera. Hi ha unes 
onze braces d’aigua. Sobre el terme pelat, vegeu es Pelat de na Fontanella.
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Pelat des Cap des Moro, es
Fonètica: ««Ç«Ç«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516.5
Situació: mar endins

Talassònim santanyiner, situat  a uns cent metres de terra, entre Solimina i  sa 
Punta des Blanquer. El fons no és ben pla. Sobre el terme pelat, vegeu es Pelat de na 
Fontanella.

Pelegrí, es
Fonètica: «««ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de  forma  trapezoïdal,  cobert  de  garriga  i  ara  urbanitzat,  situat  vora 
Portopetro,  dins  Son  Durí,  entre  ses  Rotes  i  sa  Roca  Blanca.  Nom  d'explicació 
desconeguda per al qual es poden formular dues hipòtesis, de les quals la segona sembla 
que va per més bon camí:
1. Que sigui un topònim basat en el nom del falcó pelegrí, d'acord amb l'esquema article 
+ nom d'animal en singular (cf. es Puput, es Caragol, etc.). Tot i que no es tracta de la 
mateixa casta de falcó, és curiosa la notícia de 17 de juny de 1346, segons la qual en 
Francesc  Portell,  conseller  reial,  ha  perdut  un  falcó  montarí  en  les  marines  de 
Portocolom o Porto Petro. RRV (1973b: 9-10 i 2000: 42).
2. Que sigui un topònim basat en l'esquema article + cognom en singular (cf. es Galerí), 
cosa més versemblant. El 1366, un Pere Pelegrí, de Llucmajor, havia contret compromís 
matrimonial amb Antònia Danús de Santanyí. B. Font Obrador, (1972: 197). I encara 
més:  a mitjan  segle  XIV, Joana  Rigo,  de s'Alqueria  Blanca,  era  casada amb Jaume 
Pelegrí i Angelina Danús, de Santanyí, amb Pere Pelegrí. Íd. (1972: 252).

Peleia, na
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, no localitzat, possiblement basat en un antic malnom.

Pellissera, na
Fonètica:««´ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
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Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny  santanyiner  amb  conradís  i  pleta,  de  forma  irregular,  situat  a  Cala 
Figuera,  entre  sa  Barraca  d'en  Bevarró  i  es  Caló  d'en  Boira.  Nom format  sobre  el 
cognom Pellisser, inexistent ara en el terme. A Llucmajor hi ha documentada el 1361 
una alqueria dels Pellicers, de la qual era propietari un tal Jaume Pellicer, segons B. 
Font Obrador (1972: 208). A Santanyí, el 4 de novembre de 1641 es troba documentada 
una dona anomenada Caterina Maria Pellisser  i  Cifre,  acusada de vida deshonesta  i 
escandalosa. RRV (2000: 153). La identificació amb aquest lloc amb les Pallisseres d'un 
document antic no és segura. Vegeu l’entrada següent.
 
Pellisseres, les
Fonètica:*««´ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny de localització desconeguda. Veure en aquest topònim una variant del 
nom actual de na Pellissera és arriscat.

1641, las pallisseras. PcB.

Pelovella, sa
Fonètica:««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Conjunt  de terrenys forma irregular,  format per una trentena de tanques amb 
arbres, situades a la Costa, vora la carretera de Felanitx entre na Guergori i sa Vela. Lloc 
designat també amb les variants minoritàries de sa Perovella i ses Pelovelles.

En el  municipi  de  Pedreguer  (la  Marina  Alta)  hi  ha  una  partida  que  es  diu 
Polovelles. Vegeu J.L. Román del Cerro i M. de Epalza (1983: 231).

El topònim deu fer referència a la planta Hieracium pilosella 'pelosella', d'on > 
pelovella,  per  caiguda  de  l'alveolar  sonora  intervocàlica  i  inserció  d'una  consonant 
antihiàtica. Observi's l'assimilació vocàlica dels dos primers documents i dels darrers, 
idèntica a la del topònim valencià, i la iodització "contra natura" del document de 1864, 
segurament per arrossegament del reflex de VETULA.

1816, Le Polovelle. PcB.
1818, la Polovella / la Palovella. Apeo de Garay (Santanyí).
1858, 31 de desembre, la Polovella. PcCn.
1862, 20 de desembre, la Polovella. PcCn.
1864, La Poloveya. PcGV.
1878, 28 de maig, Ne Palovella ó la Sisterneta. PcJA.
1879, Se Pelovelle. PSS.
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1883, Se Polovella. PcCo.
1914, Pololelle / Poloelle. PcCo. Hi havia vinya.

Pelovella Gran, sa
Fonètica: ««Ç´«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca irregular de forma pentagonal amb pocs arbres, situada a Santanyí, dins sa 
Pelovella, entre sa Paret Nova i sa Tanca d'en Rosa.
 
Pelovella Petita, sa
Fonètica:««Ç´««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca rectangular amb pocs arbres, situada a Santanyí, dins sa Pelovella.

Pelovelles, ses
Fonètica:««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant minoritària, no cartografiada, de sa Pelovella. Pluralització motivada per 
la divisió de l'antiga finca.

Penya, sa
Fonètica:«È«ø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant  antonomàstica  del  nom  de  sa  Penya  Redona,  penya-segat  situat  a 
s’Alqueria Blanca, a la part sud-oriental de sa Penya Bosca. Es dóna aquest nom també 
a les finques conradisses que es troben sota el rocam.

1818, le Peña. Apeo de Garay (Santanyí).

Penya Bosca, sa
Fonètica:«Ç«ø«ÈB�«
Terme: Santanyí

1156



Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Puig i penya-segat fronterer amb el terme de Felanitx, situat entre es Puig Gros i 
les  terres  des  Pujol.  Stricto  sensu s'anomena així  la  paret  del  nord,  un  penya-segat 
inaccessible d'uns 500 m de longitud, d'altura variable, que a redols deu acostar-se als 
40 m. El punt culminant del puig es troba a 255 m sobre la mar. Per la part de migjorn 
s'aixeca una altra barrera de penyes més discretes que entre elles permeten el pas. La 
part  de ponent,  també accessible,  mostra restes d'una antic intent  de fortificació (ses 
Paredasses).

De sa Penya Bosca és una llegenda semblant a la que es conta de Santueri. Deia 
un informant que aquí havia estat el darrer lloc on els moros s'havien fet forts i que els 
cristians  els  havien  embadalit  fent  un  ball  a  baix  i,  mentre  badocaven  mirant  les 
balladores  des  de  dalt  del  penyal,  els  cristians  havien  pujat  sigilosament  per  l'altre 
costat. Desesperats, es llançaren un rere l'altre, penyes avall, amb el cap protegit amb 
una olla.

El topònim deu contenir el cognom Bosc, feminitzat, i s'adscriu així als formats 
per article + genèric femení + antropònim feminitzat, noms com sa Talaia Romanina 
(Llucmajor),  la  Penya Mascorda (Pollença),  etc.  Observem que el  llinatge  Bosc,  ara 
inexistent en el terme és testimoniat una altra vegada pel topònim es Camp d'en Bosc.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 1031; MGM, 41-1g.
 
Penya d'en Gararany, sa
Fonètica:«Ç«ø«D«ï«R«ÈRø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Penya-segat situat a la part sud-occidental de sa Penya Bosca, entre sa Penya 
Roja i sa Cova de ses Genetes. També se'n diu sa Penya d'en Llorenç. L'antropònim 
Gararany, que no he sabut trobar ni com a mot comú al DCVB, es troba documentat a 
finals del segle XVII com a nom d'un fruit silvestre, que segurament cal identificar amb 
el fruit de l'aranyoner o garanyoner,  Prunus spinus. El 1688 es mana a Felanitx «que 
ninguna persona anàs collint móres ni gareranys per llocs confrontants amb vinyes». P. 
Xamena (1976).
 
Penya d'en Llorenç, sa
Fonètica:«Ç«ø«D«´ÈRE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada de sa Penya d'en Gararany, situada a s’Alqueria Blanca, 
a la part sud-occidental de sa Penya Bosca, entre sa Cova de ses Genetes i sa Penya 
Roja.
 
Penya d'en Marc, sa
Fonètica:«Ç«ø«D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Penya Roja, situada a la part meridional de sa 
Penya Bosca, entre sa Penya d'en Gararany i sa Penya Redona.
 
Penya Redona, sa
Fonètica:«Ç«ø««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Penya-segat situat a la part sud-oriental de sa Penya Bosca. Assoleix els 235 m 
d'altura sobre el nivell de la mar. Per antonomàsia, també es diu sa Penya.
 
Penya Roja, sa
Fonètica:«Ç«ø«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Penya-segat situat a s’Alqueria Blanca, a la part meridional de sa Penya Bosca, 
entre sa Penya d'en Gararany i  sa Penya Redona. També rep els noms de sa Penya 
Vermella i sa Penya d'en Marc.
 
Penya Vermella, sa
Fonètica:«Ç«ø««RÈ«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Penya Roja, situada a s’Alqueria Blanca, a la part 
meridional de sa Penya Bosca, entre sa Penya d'en Gararany i sa Penya Redona.

Penyal des Ases, es
Fonètica:««Çø«È«
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Lloc de la costa santanyinera, situat a Cala Santanyí, entre sa Trona i sa Punta 
des  Ases.  És  un  petit  desnivell  rocós,  no  gaire  alt  i  a  redols  escalonat,  amb  poca 
vegetació, que, com sa Punta des Ases, deu el nom al fet que, antigament, duien davant 
seu ases i cavalls a banyar-los, després de les messes.

Penyalar, es
Fonètica:««ø«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de s'Alqueria Blanca, situat vora la boca de Portopetro, entre sa 
Covassa i s'Illot de saTorre. És un front rocós de penyes verticals d'uns 15 m d'altura.
 
Penyalar, es
Fonètica:««ø«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Penya-segat molt  vertical,  d'uns 15 m d'altura,  situat  a la costa de s'Alqueria 
Blanca, vora es Caló de ses Egües, entre es Corb Marí i es Regatell.

Penyalar de Can Curt, es
Fonètica:««ø«ÇD«NÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 502.5
Situació: litoral

Sector tallat a plom de la costa llombardera, situat entre sa Platja des Caragol i 
Cala en Tugores i entre ses Mascarelles i sa Punta de sa Galera. És de marès, d'uns 300 
m de llargària  i  d'uns  8 m d'altura.  Està  esberlat  pels  temporals  de ponent.  Pren la 
denominació d'una caseta dita Can Curt, situada a uns 50 m de la mar.

CTM, p. 240 i 1032; MGM, 44-4c.
 
Penyalar de So n'Amer, es
Fonètica:««ø«ÇD«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
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Latitud: 4352
Longitud: 511.5
Situació: litoral

Topònim lineal de la costa llombardera, situat entre Cala Llombards i es Caló de 
n'Adrover,  concretament  entre  sa  Punta  de  s'Albardà  i  sa  Punta  de  na  Fontanella. 
Descriu un penya-segat vertical d'uns 40 o 45 m d'altura, recoregut per diversos cingles 
que l'escalonen vers la meitat.

Penyes Altes, ses
Fonètica:«Ç«ø«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat a Portopetro, entre sa Platja i es Mollets. 
És un penya-segat d'uns 5 m d'altura, amb mates grosses al caire i una barbacana molt 
profunda. Algunes de les cases que hi ha tenen escaletes per davallar fins a l'aigua i 
petits embarcadors. El topònim es repeteix a la costa de Cala Llonga i a sa Colònia de 
Sant Pere.

Penyes Altes, ses
Fonètica:«Ç«ø«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat dins Cala Llonga, entre sa Barraca de sa 
Punta i sa Pedrera. És un penyalar vertical de 5 o 6 m d'altura, situat davant sa Punta de 
Cala Llonga.
 
Penyes des Carritxar, ses
Fonètica:«Ç«ø«RD««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512
Situació: interior

Petit serrat de roques de la part alta des Puig Gros, situat vers els 250 m d'altura.
 
Penyes Fresques, ses
Fonètica:«Ç«ø«ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral
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Lloc de la costa llombardera, situat a Cala Llombards, entre s'Escar d'en Felip i 
s'Ombra des Pi. Es tracta d'una pesquera de mabres, situada en un penya-segat d'uns 15 
m d'altura, coronat de pins que bequen damunt la mar.

Vegeu el cançoner.
 
Penyes Roges, ses
Fonètica:«Ç«ø«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517.5
Situació: litoral

Front  rocós,  vertical,  de  la  costa  curiablanquera,  situat  prop  de  sa  Barca 
Trencada, entre es Cocó d'en Balena i sa Cova de ses Llisses. És un penyalar d'uns 20 m 
d'altura, amb els estrats superiors de coloració ferruginosa.
 
1818, Peñas Rotges / Peñes Rotges. Apeo de Garay (Santanyí). El lloc testimoniat pel document podria no 
ser aquest.

Percs
Fonètica:*?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom d'etimologia desconeguda d'un rafal documentat a Santanyí. Podria tractar-
se d’un error gràfic o de lectura de (es Rafal des) Porcs. Vegeu À. Poveda Sánchez 
(1961-1962: 35).
 
Perdiva, na
Fonètica:*««RÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Denominació desapareguda, d’un indret no localitzat. 

1818, ne Perdiva. Apeo de Garay (Santanyí). 

Pere, na
Fonètica:«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior
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Conjunt d'una trentena de finques, o més, de forma i extensió diversa, dedicades 
a conreu amb arbres i situades a Santanyí, entre na Palou i sa Vela. Hi són dins les cases 
de Can Xurí i Can Pere Xurí.

1806, 1 d’agost, ne Pere. PcMa.
1816, 3 de maig, ne Pere. PcGe.
1818, ne Pera / ne Pere. Apeo de Garay (Santanyí). No es pot assegurar que es tracti del mateix lloc.
1834, Ne Pera. PcR. No es pot assegurar que es tracti del mateix lloc.
1861, «Ne Pere...,  en el parage denominado Cas Malrich, que era también campo y viña... Cas Malrich, si 
Ne Banusa ó ne Pere». PcP.
1876, 27 de juliol, ne Pera de Cas Malrich. PcLl.
1894, 24 d’agost, Ne Pera. PcGe.
 
Pere, na
Fonètica:«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, integrat per una vintena de 
tanques i situat en es Llombards, dins es Marge d'en Cama, entre es Rafalí i na Marca.

1942, Ne Pere. Amillaramiento, AMS. Sembla clar que ha de fer referència a aquest lloc i no a l'homònim 
de Can Xurí, ja que se cita conjuntament amb altres topònims llombarders.
 
Perellona, na
Fonètica:««R«È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de forma irregular, d'uns 380 m per uns 300 m, dividit en més de vint 
tanques,  algunes  de  les  quals  són  pletes  i  la  resta  conradisses  arbrades.  Es  troba  a 
Santanyí,  vora es Camp d'en Torrella, entre Lo des Caminer i na Garamet.

Dins  una de  les  pletes  hi  ha  una cova pretalaiòtica  de  planta  allargada amb 
entrada de pou i amb tres cambres laterals.

Aquest territori es més conegut amb la forma pluralitzada de ses Perellones, la 
qual sorgeix per causa de la parcel·lació.

CTM..., p. 1032; MGM, 42-12d.

1695, na Parellona. Era de Joan Mercadal. ARM, D-1281. 
1818, la Parayona / ne Pereyona. Apeo de Garay (Santanyí).
1878, 28 de maig, Ne Parayona. PcJA.
 
Perellones, ses
Fonètica:««R«È9«
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de na Perellona, espai situat vora es Camp d'en 
Torrella,  entre  Lo  des  Caminer  i  na  Garamet.  La  pluralització  del  topònim  és 
conseqüència de la parcel·lació.
 
Pereres, ses
Fonètica:««RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de conreu, amb arbres, dividida en sis o més parcel·les, situada dins es 
Camp d'en Bover, vora Son Calent. És coneguda també amb el nom de sa Tanca de ses 
Pereres.

1897, Las Pareras. PcR .
 
Peres Petites, ses
Fonètica:«ÇR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Peretes, nom de dues tanques situades a la Costa, 
entre na Pere i Cas General. És nom relacionat amb na Pere.
 
Peretes, ses
Fonètica:«ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Conjunt  quasi  rectangular de dues tanquetes amb arbres,  situades a la Costa, 
entre na Pere i Cas General. Té relació amb el topònim de na Pere.
 
Pericona, na
Fonètica:«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 513
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, constituït per dues tanques, situat entre sa Barrera 
d'en Polla, sa Talaia Vella i s'Eriçó. El topònim és format sobre un prenom antic amb el 
sufix -ona (masc. -ó, com Marcó, Guillemó, etc.). 
 
Perovella, sa
Fonètica:««RÈ´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant minoritària no cartografiada del topònim sa Pelovella, situat a la Costa, 
entre na Guergori i sa Vela. Prové de pelovella, per dissimilació de laterals.
 
Pes de sa Palla, es
Fonètica:«Ç«RD««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, entre sa Punta de sa Palla i es 
Pas de na Molinera. S'hi pesca des d'uns 3 m d'altura. Prop hi ha cocons profunds i grans 
roques. És nom d'explicació desconeguda.

Pesquera, sa
Fonètica:««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Lloc de Cala Santanyí, entre sa Figuereta i es Banquet, avui transformat per la 
indústria turística, ja que hi feren una construcció per a escola de busseig. La penya fa 
un pla elevat uns 2 m per sobre el nivell de la mar. Era una pesquera de mabres.

Pesquera Alta, sa
Fonètica:««ÇRÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Lloc de pesca de salpes, de la costa de Santanyí, situat prop de Cala Figuera, 
entre es Morràs i sa Cova de sa Miloca. Es pesca des d'un banquet situat a uns 4 m sobre 
el nivell de la mar.
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Pesquera Baixa, sa
Fonètica:««ÇR«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 502.5
Situació: litoral

Lloc de pesca de la costa llombardera, situat prop de Cala en Tugores, entre sa 
Punta de sa Galera i sa Punta de s'Aranyó. El punt exacte d'ubicació és mal de situar. 
Diria que és a una punta d'unes 20 passes de llargària que s'alça només uns 0'70 m 
damunt el nivell de la mar. Al cap hi ha una tenassa d'unes 5 passes d'amplària.
 
Pesquera Baixa, sa
Fonètica:««ÇR«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Lloc de pesca de la costa de s'Alqueria Blanca, situat dins Portopetro, entre sa 
Solta i sa Jonquereta. Quan la mar està en calma es pesca a ran d'aigua.
 
Pesquera d'en Barragot, sa
Fonètica:««ÇR«D«««ÈÄ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 507
Situació: litoral

Indret de la costa des Llombards, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines 
i entre Can Barragot i sa Punta de Can Barragot. Es troba a un metre sobre el nivell de la 
mar. A sota hi ha una tenassa ampla. Sobre el malnom Barragot, vegeu es Torrent d'en 
Barragot.
 
Pesquera d'en Benet, sa
Fonètica:««ÇR«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Lloc situat a s'Alqueria Blanca, a l’ombra, dins es Caló de ses Egües, entre sa 
Pesquera de ses Llisses i sa Punta des Caló de ses Egües. Les penyes tenen uns 4 m 
d'altura, però ara s'hi pot davallar per una escala moderna. No se sap qui era aquest tal 
Benet.
 

1165



Pesquera d'en Boguet, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Lloc situat  a  la  costa  de Santanyí, a Cala Figuera,  dins  es Racó de sa  Cova 
Blanca, a unes quatre passes cap a la part de na Freda. És una pesquera de nit, d'accés 
fàcil, situada a uns 2 m sobre el nivell de la mar. S'hi agafaven sards.
 
Pesquera d'en Boguet, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Tendre, pesquera de la costa de Santanyí, situada 
prop de Cala Santanyí, entre es Dolç de sa Torre Nova i sa Roca Fesa. El topònim deu 
referir-se  a  l'usufructuari,  ja  que  Boguet és  un  malnom  santanyiner  actual  (cf.  ses 
Boguetes, topònim d'uns terrenys del terme).
 
Pesquera d'en Busques, sa
Fonètica:««ÇR«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat a s'Almunia, entre sa Falç de s'Almunia i sa 
Pesquera d'en Tià Xico. És sobre una punteta en la qual hi ha alguns cocons, a uns 2'50 
m sobre la mar. Busques és malnom santanyiner.
 
Pesquera d'en Cama, sa
Fonètica:««ÇR«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat prop des Caló des Moro, entre sa Punta des 
Caló des Moro i sa Pesquera des Blanquer. En devia ser usufructuari algun membre de 
la família Cama, des Llombards. Prop, en el penyal, hi ha un forat rodó, entrada d'una 
cova no gaire gran que es veu des de molt lluny. 
 
Pesquera d'en Damià, sa
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Fonètica:««ÇR«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Lloc de la  costa  de s'Alqueria Blanca,  situat  a Portopetro,  entre es Caló des 
Homes Morts i es Caló de sa Torre. Està sobre una punta rocosa i baixa. Deu el nom a 
un usufructuari que, de malnom, li deien "es Piano". És pesquera de roquer.
 
Pesquera d'en Fesol, sa
Fonètica:««ÇR«D«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat a s'Almunia, entre sa Pesquera d'en Tià Xico 
i s'Escar des Rafal Nou. La penya, molt punxaguda, no té més d'un metre d'altura sobre 
el nivell de la mar. Fesol és malnom de Santanyí.
 
Pesquera d'en Franco, sa
Fonètica:««ÇR«D«MÈRN
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Banquet, pesquera de la costa de Santanyí, situada 
prop de Cala Santanyí, entre es Racó de sa Comuna i sa Pesquera de ses Llisses. Hi 
pescava un foraster anomenat Franco.
 
Pesquera d'en Jaume Antoni, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÇZ«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Lloc de pesca nocturna de la costa de s'Alqueria Blanca, situat dins es Caló des 
Llamp, entre es Banc des Al·lots i sa Pesquera de na Morga. Les penyes tenen aquí 6 o 7 
m d'altura i només es pot baixar fins al caire de la barbacana. Tota la zona és neta de 
vegetació, ja que el pinar comença uns 20 o 25 m enrere. 

Un dels informants sap que el personatge que l'usufructuava era de Can Timoner, 
de s'Alqueria Blanca, home llogat a Can Barres que ell havia conegut.
 
Pesquera d'en Lluís, sa
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Fonètica:««ÇR«D«´È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517
Situació: litoral

Lloc de pesca de la costa de s'Alqueria Blanca, situat vora sa Barca Trencada, 
entre sa Punta des Caragoler i sa Cova Foradada. És damunt una punta un poc alteta i no 
es pot baixar fins a ran de mar. No se sap a qui correspon tal prenom. És topònim propi 
de santanyiners.
 
Pesquera d'en Maixura, sa
Fonètica:««ÇR«D««ÈSR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Lloc costaner, situat a Cala Santanyí, entre sa Cova des Pi i sa Cova des Vell 
Marí.  S'hi davalla per damunt sa Cova des Pi,  per un rost  que quasi  arriba prop de 
l'aigua. Ara hi ha una escala.

Diuen que hi pescava un home que  vivia a Santanyí, en es Carrer de s' Aljub, 
vora l'antic cafè Negresco. Feia tota casta de feines per altri, també pintava persianes i 
mig feia de mestre d'escola. El malnom deu procedir del lloc dit la Maixura, de Felanitx, 
població  en  la  qual  ja  el  16  de  juny de  1556  es  troba  un  Miquel  Mesquida,  àlies 
“Maixura”. RRV (1986: 50).
 
Pesquera d'en Marinons, sa
Fonètica:««ÇR«D««RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520
Situació: litoral

Lloc de pesca de la  costa  calongina,  situat  a  sa  Punta  Grossa,  a  la  gola des 
Calons Grans. És una pesquera d'oblades, de nit, que està a uns 3 m sobre el nivell de la 
mar. L'usufructuava un tal Pere Antoni Estelrich, àlies "Marinons", que degué morir 
circa 1935. Havia treballat en la construcció de l'església de Calonge.
 
Pesquera d'en Moreno, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 504
Situació: litoral
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Lloc de la costa de ses Salines, situat entre es Cap de ses Salines i sa Platja des 
Caragol i entre s'Escar Vell  i sa Pesquera des Telèfon. No es coneix la identitat d'aquest 
usufructuari, que, probablement, era saliner.
 
Pesquera d'en Pep, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Lloc  del  litoral  de  s'Alqueria  Blanca,  situat  a  Portopetro,  entre  es  Rost  i  es 
Cocons de ses Parfanes. La penya hi fa una punteta quasi vertical. No se sap qui era la 
persona que en motivà el nom.
 
Pesquera d'en Perlo, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral

Variant moderna del nom de sa Pesquera de ses Roques, situada en el litoral de 
s'Alqueria Blanca, entre s'Escavirot i  es Regatell. Porta el nom de l'usufructuari dels 
darrers temps, un curiablanquer anomenat Cosme "Perlo", traspassat el 1995.
 
Pesquera d'en Perlo, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat sobre sa Punta des Màrmols, a la part des 
Ribell. El malnom Perlo, propi des Llombards, s’Alqueria Blanca i també de Santanyí, 
deu ser una masculinització de Perla.
 
Pesquera d'en Ròssecs, sa
Fonètica:««ÇR«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat a s'Estret des Temps, entre sa Punta des Mig i 
es Faralló. Està situat dins una petita falç, sobre un pla de mig metre quadrat, a uns 5 m 
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d'altura, davant el faralló. També es diu sa Pesquera des Faralló. El malnom Ròssecs, 
que coneix la variant Rossis, és propi de Santanyí.
 
Pesquera d'en Soler, sa
Fonètica:««ÇR«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat a s'Almunia, entre es Banquet i sa Coveta. La 
baixada  és  dificultosa  i  es  pesca  d'uns  2  m d'altura.  L'usufructuari  devia  ser  algun 
membre de la família Soler des Llombards. També se'n diu es Racó d'en Soler.
 
Pesquera d'en Tià Xico, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat a s'Almunia, entre sa Pesquera d'en Busques i 
sa Pesquera d'en Fesol. La penya té uns 2 m d'altura, amb cocons a sobre. També es diu 
sa Pesquera d'en Xico.
 
Pesquera d'en Xico, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Pesquera  d'en  Tià  Xico,  situada  a  la  costa 
llombardera, a s'Almunia, entre sa Pesquera d'en Busques i sa Pesquera d'en Fesol.
 
Pesquera de Ca na Marçala, sa
Fonètica:««ÇR«D«Ç««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Lloc del litoral de Santanyí, situat a Cala Figuera, entre sa Cova des Músics i sa 
Pesquera de ses Cadenes. S'hi pesca de nit, però no pareix que pugui ser un topònim 
gaire antic. Pren el nom de la casa prop de la qual se situa.
 
Pesquera de Cala Galiota, sa
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Fonètica:««ÇR«D«Ç«ÆÈ�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: litoral

Lloc de la costa de ses Salines, situat dins Cala Galiota, entre sa Punta de Cala 
Galiota i sa Punteta. Es pesca d'una altura d'un metre, en un indret mal pla per causa dels 
cocons i les puntes que s’hi troben.
 
Pesquera de Llevant, sa
Fonètica:««ÇR«D«´«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Lloc de pesca de la costa de Santanyí, situat prop de Cala Figuera, entre es Racó 
des Morràs i es Morràs.
 
Pesquera de Llevant, sa
Fonètica:««ÇR«D«´«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: litoral

Lloc  de  la  costa  salinera,  situat  prop  de  Cala  Galiota,  sobre  l'illa  de  na 
Corberana, a la part oriental.
 
Pesquera de Mestre Tomeu Torres, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÇER«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 510
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat prop de s'Almunia, entre sa Cova de sa Mesa 
i es Cingle des Xot. Està situat dins la raconada de l'entrada de la cova. Fa nom per un 
fuster des Llombards traspassat devers els anys quaranta.
 
Pesquera de na Morga, sa
Fonètica:««ÇR«D««È�RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral
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Lloc de pesca nocturna de la costa de s'Alqueria Blanca, situat dins es Caló des 
Llamp, entre sa Pesquera d'en Jaume Antoni i es Banc de na Morga. S'hi davalla per tres 
o quatre escalons naturals,  alts,  al  final  dels  quals  comença un petit  rost  que acaba 
damunt la barbacana.

Morga podria ser un antic malnom d'origen rossellonès i ètim occità, llengua en 
la qual la paraula té el significat de 'monja'. Vegeu J. Veny (1980: 470).
 
Pesquera de Ponent, sa
Fonètica:««ÇR«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat prop de Cala Figuera, entre es Morràs i sa 
Pesquera Alta.
 
Pesquera de Ponent, sa
Fonètica:««ÇR«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Pedra de Ponent,  lloc de pesca de la costa de 
Santanyí, situat a la boca de Cala Figuera, entre sa Cuina i sa Punta de Ponent.
 
Pesquera de Ponent, sa
Fonètica:««ÇR«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Lloc  de  la  costa  salinera,  situat  prop  de  Cala  Galiota,  damunt  l'illa  de  na 
Corberana, a la part occidental.
 
Pesquera de Ponent, sa
Fonètica:««ÇR«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 500
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta de Ponent, situada a la costa de ses Salines, 
damunt l'illa de na Guàrdies, entre sa Punta des Mig i sa Pesquera des Mabres.
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Pesquera de s'Escull, sa
Fonètica:««ÇR«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat vora es Caló de ses Faves, davant l'escull, a 
una zona de roques gropelludes, a uns 2 m sobre la mar.
 
Pesquera de s'Illot, sa
Fonètica:««ÇR«D«È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Lloc de pesca de la costa curiablanquera, situat vora Portopetro, a la banda de 
ponent de s'Illot de sa Torre. També es diu sa Pesquera des Racó.
 
Pesquera de s'Illot, sa
Fonètica:««ÇR«D«È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4357.5
Longitud: 503
Situació: litoral 

Lloc de la costa llombardera, situat vora es Caragol, damunt s’Illot d’en Curt, a 
la part de migjorn.

Pesquera de s'Olla, sa
Fonètica:««ÇR«D«È�´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Lloc de pesca de la costa de Calonge, situat a sa Punta Grossa, dins s'Olla. La 
penya és vertical,  d'uns 7 o 8 m d'altura sobre la mar. Es pot pescar de dalt  o d'un 
banquet que hi ha a mitjan penya.
 
Pesquera de s'Ombra, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÈBR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
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Situació: litoral

Indret del litoral de Calonge, situat a la boca de Cala Ferrera, entre sa Coveta i sa 
Pesquera de ses Coves Roges. La penya té aquí uns 6 m d'altura i el fons de la mar és 
rocós.
 
Pesquera de s'Ullastre, sa
Fonètica:««ÇR«D«È9tR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  s'Aragall  de  s'Ullastre,  situat  a  la  costa  des 
Llombards, prop des Cap de ses Salilnes, entre es Cap des Toro i sa Falç de sa Punta des 
Far.
 
Pesquera de sa Corda, sa
Fonètica:««ÇR«D««È�RD«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Punta  de  la  costa  de  Santanyí, d'uns  3 o 4 m d'altura,  situada prop de  Cala 
Santanyí, entre ses Fermadores i sa Torre Nova. Com a ses Fermadores, aquí amarraven 
la corda de l'artet, ja que la roca té molts d'aferralls. A Cabrera Gran hi ha una pesquera 
que es diu sa Corda.
 
Pesquera de sa Madona, sa
Fonètica:««ÇR«D«««ÈD�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat en es Bauç, entre sa Pesquera de sa Senyora i 
sa Primera Punta. Es pesca des d'una ribera baixa situada a ran d'aigua, sota el penya-
segat terciari. El nom deu al:ludir a l'usdefruit  que en feia la madona des Rafal des 
Porcs.
 
Pesquera de sa Partió, sa
Fonètica:««ÇR«D«««RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
Situació: litoral
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Lloc de pesca del litoral de Calonge, a l'extrem nord del terme, dins Cala Ferrera, 
no gaire lluny de la fita nombre 27 de la delimitació municipal de Santanyí i Felanitx. 
La ribera té aquí uns 5 o 6 m d'altura, amb vegetació de pins, mates i savines. Hom pot 
accedir a l'aigua a través d'un rost que hi ha al costat d'una balma.
 
Pesquera de sa Pedra, sa
Fonètica:««ÇR«D««ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat dins s'Estret des Temps, entre sa Pedrera 
Vella i sa Punta de s'Estret des Temps. Es troba a l'ombra d'una pedra disforja, a uns 2 m 
d'altura. Darrere hi ha un gran cocó amb una pedra enmig.
 
Pesquera de sa Roca, sa
Fonètica:««ÇR«D««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 515
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Pedra, pesquera de la costa de Santanyí, situada 
dins Cala Figuera, entre es Banquet i sa Punta de sa Cala.
 
Pesquera de sa Senyora, sa
Fonètica:««ÇR«D«««ÈøR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre es Turmassot des Bauç i sa Pesquera de 
sa Madona. La vora del mar és baixa i la pesquera es troba a ran d'aigua. En devia ser 
usufructuària la propietària des Rafal des Porcs.
 
Pesquera de sa Síquia, sa
Fonètica:««ÇR«D««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Lloc  de  pesca  de  la  costa  salinera,  situat  entre  Cala  Galiota  i  sa  Platja  des 
Marquès, a sa Rambada de sa Síquia, entre sa Síquia de sa Sal i es Carregador de sa Sal. 
És d'oblades i quasi l'espenyaren en construir el carregador. 
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Pesquera de sa Solta, sa
Fonètica:««ÇR«D««È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 500
Situació: litoral

Pesquera de canya del litoral saliner, situada damunt l'illa de na Pelada, entre sa 
Pedrera i sa Pesquera de ses Cànteres. Era el punt on amarraven la solta. També se'n diu, 
senzillament, sa Solta.
 
Pesquera de ses Cadenes, sa
Fonètica:««ÇR«D«««ÈD««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, entre sa Pesquera de Ca na 
Marçala i sa Punta de ses Arades. A uns 3 m sobre el nivell marí i ha un norai excavat 
dins la roca, amb una cadena de vaixell  passada dins la regata.  Els extrems pengen 
damunt la barbacana.
 
Pesquera de ses Cànteres, sa
Fonètica:««ÇR«D««È«R«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 500
Situació: litoral

Lloc de pesca de la costa salinera, situat damunt l'illa de na Pelada a la part de 
migjorn.
 
Pesquera de ses Canyes, sa
Fonètica:««ÇR«D««Èø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat a Cala Galiota, entre es Carregador d'en Xanxes i 
sa Punta Volantina. És pesquera de rall, ja que hi ha una tenassa de 3 m d'amplària, i 
també de bromeig. La penya té un metre d'altura. Pren el nom d'un lloc veí dit  ses 
Canyes, perquè antigament n’hi creixien. També se'n diu sa Pesquera des Canyar. 
 
Pesquera de ses Coves Roges, sa
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Fonètica:««ÇR«D««Ç�«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Lloc de pesca de la costa calongina, situat a la boca de Cala Ferrera, entre sa 
Pesquera de s'Ombra i ses Coves Roges. Conegut també sota el nom de sa Pesquera de 
ses Llisses, es troba al costat d'un racó profund, batut pels temporals de llevant i encarat 
as Faralló de Cala Ferrera.  Darrere,  l'acció de la mar ha excavat  una mena de gran 
regueró en el qual ha depositat moltes rocasses. Pren el nom del lloc veí de ses Coves 
Roges.
 
Pesquera de ses Llisses, sa
Fonètica:««ÇR«D««´È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Pesquera de ses Coves Roges, situada al litoral de 
Calonge, a la boca de Cala Ferrera, entre sa Pesquera de s'Ombra i ses Coves Roges.
 
Pesquera de ses Llisses, sa
Fonètica:««ÇR«D««´È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Lloc de la costa de s'Alqueria Blanca, situat dins es Caló de ses Egües, vora sa 
Cova de ses Llisses, cap a la part de sa Pesquera d'en Benet.
 
Pesquera de ses Llisses, sa
Fonètica:««ÇR«D««´È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514
Situació: litoral

Lloc de pesca de la costa santanyinera, situat entre Cala Figuera i es Caló de ses 
Agulles i entre es Regatell i sa Cova des Moros.
 
Pesquera de ses Llisses, sa
Fonètica:««ÇR«D««´È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
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Longitud: 520
Situació: litoral

Indret del litoral curiablanquer, situat a sa Punta de sa Galera, dins el caló, a una 
zona amb penyes d’uns 2 m d'altura. 
 
Pesquera de ses Llisses, sa
Fonètica:««ÇR«D««´È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Lloc de  la  costa  de Santanyí, situat  dins  es  Caló  des  Sivinar,  entre l'extrem 
interior del caló i sa Cova de s'Almànguera. Es troba davant la penya dita es Picòs, a una 
punteta gropelluda. Sobre la terrassa rocosa s'obre un covetxell més baix que l'altura 
d'una persona.
 
Pesquera de ses Llisses, sa
Fonètica:««ÇR«D««´È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Lloc de pesca situat prop de Cala Santanyí, entre es Banquet i sa Punta Llarga. 
És accessible des de la part des Racó de sa Comuna. Per arribar-hi cal baixar fins a una 
coveta molt petita, situada prop de la mar.
 
Pesquera de ses Oblades, sa
Fonètica:««ÇR«D«««ÈBD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Lloc de la costa des Llombards, situat prop de Cala Figuereta, dins s'Escaleta des 
Moro, entre sa Cova de s'Escaleta des Moro i les restes de l'escala pròpiament dita. Se 
situa vora un terreny molt inclinat, de petja dificultosa amb conglomerats de pedrotes 
que baixen fins a la mar.
 
Pesquera de ses Roques, sa
Fonètica:««ÇR«D««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral
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Lloc de pesca del litoral curiablanquer, situat prop des Fortí, entre s'Escavirot i 
es Regatell. Un dels informants precisa que la roca fa una mena de banc "girat a Maó". 
També és coneguda sota el nom de ses Roques des Fortí i sa Pesquera d'en Perlo.
 
Pesquera de ses Salpes, sa
Fonètica:««ÇR«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: interior

Lloc de pesca de la  costa  calongina,  situat  a sa  Punta Grossa,  a  l'entrada de 
s'Olla. La penya té 8 o 9 m d'altura, però hom pot davallar per un rostet cap a la mar.
 
Pesquera de ses Salpes, sa
Fonètica:««ÇR«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, entre sa Cova des Diners i sa Punta des Bauç. La 
plataforma té uns 3 m d'altura. La pesquera és prop d'un pontet natural.
 
Pesquera de ses Xernes, sa
Fonètica:««ÇR«D««ÈSE«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassònim de la mar santanyinera, situat a xaloc de Cala Santanyí, a uns 11 o 12 
km de la costa. S'ha d'enfilar l'església de Santanyí per la platja de Cala Santanyí, fins a 
assolir una profunditat de 150 m a 200 m.
 
Pesquera del Ratero
Fonètica:««ÇR«D««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral

Lloc de pesca de la costa curiablanquera, situat prop des Fortí, a la boca des Caló 
de sa Galera. És a una punta de no gaire més d'un metre d'altura sobre el nivell de la 
mar. Un informant la rebatejà modernament amb el nom de sa Pesquera des Puput. “El 
Ratero” era un calongí que morí vers 1936. Tenia un fill que nomia Andreu i un altre 
Jaume, que morí cremat en encendre un misto vora el depòsit de benzina de la moto.
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Pesquera des Blanquer, sa
Fonètica:««ÇR«D«RB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat prop des Caló des Moro, entre sa Pesquera 
d'en Cama i  sa  Roca des  Castellets.  S'hi  davalla  amb dificultat,  per  un penya-segat 
vertical de materials blanquinosos. També se'n diu, simplement, es Blanquer.
 
Pesquera des Buits, sa
Fonètica:««ÇR«D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Variant no cartografiada i minoritària de sa Troneta des Buits, lloc de la costa 
llombardera, situat prop des Bauç, en es Buits, entre sa Cova des Buits i s'Escull des 
Buits.
 
Pesquera des Canyar, sa
Fonètica:««ÇR«D««Èø
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Pesquera  de  ses  Canyes,  situada  a  la  costa 
salinera, a Cala Galiota, entre es Carregador d'en Xanxes i sa Punta Volantina. Pren el 
nom d'un lloc veí dit es Canyar.
 
Pesquera des Corb Marí, sa
Fonètica:««ÇR«D«Ç�R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Corb  Marí,  pesquera  de  la  costa  de  s'Alqueria 
Blanca, situada prop des Caló de ses Egües, entre sa Punta de na Nadala i es Penyalar.

Pesquera des Corral, sa
Fonètica:««ÇR«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
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Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Lloc de pesca amb canya de la costa llombardera, situat entre s'Escar des Faroler 
i es Cap de ses Salines. Està a tres o quatre passes de l'escar a una zona de costa baixa i 
malplana, molt castigada pels temporals. També es diu sa Pesquera de s'Escar des Far. 

Pesquera des Corral des Far, sa
Fonètica:««ÇR«D«Ç«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Variant  no cartografiada de sa Pesquera des Corral,  situada entre s'Escar des 
Faroler i es Cap de ses Salines.
 
Pesquera des Cotxe, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520
Situació: litoral

Lloc de la costa de Calonge, situat a sa Punta Grossa, dins es Calons Grans. Nom 
metafòric, al·lusiu a una roca sotaiguada que recorda la forma d'un automòbil.
 
Pesquera des Faralló, sa
Fonètica:««ÇR«D««R«È9
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Pesquera  d'en  Ròssecs,  situada  a  la  costa  de 
Santanyí, dins s'Estret des Temps, entre sa Punta des Mig i es Faralló.
 
Pesquera des Forat, sa
Fonètica:««ÇR«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat vora sa Barca Trencada, entre sa Cova 
Foradada i es Banquet. S'hi accedeix des d'aquest darrer indret. A l'esquerra del punt on 
es posa el pescador, hi ha un cocó en el qual es deposita el peix capturat.

1181



 
Pesquera des Forat, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Cocó des Ca, pesquera de la costa curiablanquera, 
situada vora es Caló des Borgit, entre s'Osca i s'Olla. No ha estat possible aclarir la 
motivació del nom.
 
Pesquera des Forn, sa
Fonètica:««ÇR«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Lloc insular de ses Salines, situat sobre na Moltona, a la part del nord, entre sa 
Punta des Forn i s'Arenalet. La penya només s'alça dos pams sobre l'aigua, però ben 
prop forma un escaló que té 1'70 m d'alt. També en diuen sa Pesquera des Forner. Sobre 
la motivació, vegeu sa Punta des Forn. 
 
Pesquera des Forner, sa
Fonètica:««ÇR«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 510
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat prop de s'Almunia, en es Cingle des Xot, 
entre sa Pesquera de Mestre Tomeu Torres i sa Seca Redona. A flor d'aigua hi ha un 
tenassar d'uns 3 m d'amplària. Hi pescava l'amo en Joan “Forner”, des Llombards.
 
Pesquera des Forner, sa
Fonètica:««ÇR«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Pesquera des Forn, situada a la costa salinera, 
sobre l’illa de na Moltona, entre sa Punta des Forn i s'Arenalet. Pot ser una alteració de 
sa Pesquera des Forn. El canvi pot haver estat motivat pel fet que, a l'altre costat de 
l'illa, sa Pesquera des Metge està lligada a un ofici.
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Pesquera des Mabres, sa
Fonètica:««ÇR«D«RÈBR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Indret del litoral des Llombards, situat dins Cala Figuereta, entre  s'Enterrossall i 
es Carregador. Es pesca des d'una altura de 2 m.
 
Pesquera des Mabres, sa
Fonètica:««ÇR«D«RÈBR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500
Situació: litoral

Lloc del litoral saliner, situat damunt l'illa de na Guàrdies, a la punta del nord, 
entre sa Punta de Ponent i sa Fermadora. És de superfície molt irregular, elevada uns 
0'70 m sobre el nivell de la mar.
 
Pesquera des Mabres, sa
Fonètica:««ÇR«D«RÈBR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat entre es Caló d'en Garrot i s'Amarador. El 
mabres,  peixos  de  l'espècie  Lithognathus  mormyrus,  es  pesquen  a  molts  d'indrets 
d'aquestes penyes baixes de fons arenós, però sobretot en el punt marcat sobre el mapa, 
més prop del darrer lloc citat.

És possible que el nom antic de la Rota de la Pesquera dels Mabres s'originàs a 
partir d’aquest topònim.
 
Pesquera des Manescal, sa
Fonètica:««ÇR«D«R««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat a Cala Llombards, entre sa Punta d'en Miquel 
Vetla i ses Barraques. La penya té uns 2 m d'alta i correspon a la plataforma del peu del 
penya-segat terciari. No se sap qui era el veterinari que l’usufructuava.
 
Pesquera des Manescal, sa

1183



Fonètica:««ÇR«D«R««È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Racó  des  Manescal,  pesquera  de  la  costa 
santanyinera, situada dins Cala Santanyí, entre sa Pedrassa i sa Punta d'en Cànaves.
 
Pesquera des Metge, sa
Fonètica:««ÇR«D«RÈZ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Lloc de pesca de la costa salinera, situada al litoral insular de na Moltona, entre 
es Tenassar i sa Punta des Forn. Està dins un raconet en el qual la penya du rost cap a la 
mar. Darrere hi ha cocons grossos. No se sap qui era el doctor al·ludit.
 
Pesquera des Mular, sa
Fonètica:««ÇR«D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral

Lloc de pesca de la costa de s'Alqueria Blanca, situat dins Cala Llonga, entre sa 
Capelleta i sa Punta des Fortí. És pesquera de dia, d'obladells. Deu el nom a una punta 
sotaiguada que té al davant, la qual deu tenir ben bé uns 10 m de llargària i constitueix 
un perill per a la navegació. És una denominació metafòrica, resultat d'haver comparat 
el llom allargassat del relleu amb el del cetaci. Semblants topònims els trobam a altres 
llocs de les illes, a Cabrera, per exemple, sempre aplicats a relleus submarins, quasi a 
flor d'aigua. E. Moreu-Rey (1982: 72), en referir-se a un nom paregut de Torredembarra, 
diu que «La Cova del Mulà pren aquest nom -segons sembla- perquè l'aire la fa bufar 
com aquest cetaci semblant a la balena», però no és el cas dels mulars illencs. D'aquest 
lloc també se'n diu simplement es Mular.
 
Pesquera des Obladells, sa
Fonètica:««ÇR«D««B«ÈD´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: litoral
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Lloc de la costa curiablanquera, situat dins l'ansa de Mondragó, entre ses Coves 
d'en Calí i ses Puntetes, sobre una punta d'uns 2 m d'altura. Al costat hi ha una raconada 
fonda que acaba sota una balma.
 
Pesquera des Pi, sa
Fonètica:««ÇR«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Pesquera  des  Sards,  situada  en  el  litoral  de 
s'Alqueria Blanca, dins es Caló de ses Egües, entre la platja i sa Coveta Roja. El 1995 
em deien que el  pi  que motivà  el  nom morí  uns  quinze  anys abans per  causa d'un 
temporal que el socarrà.
 
Pesquera des Pont, sa
Fonètica:««ÇR«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 506
Situació: litoral

Lloc de la costa des Llombards, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i 
entre es Bancalet i  sa Barraca de sa Selleta. Deu el nom a un arquet natural que té 
darrere, a alguns metres de distància. Té uns 4 m de llargària i l'ull té 1'20 m d'altària.
 
Pesquera des Racó, sa
Fonètica:««ÇR«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Pesquera de s'Illot, situada al litoral de s'Alqueria 
Blanca, sobre s'Illot de sa Torre, a la part de ponent. Recordi’s que s'Illot de sa Torre no 
és una illa, sinó una península.
 
Pesquera des Sard, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

1185



Denominació  moderna  de  ses  Parfanes,  pesquera  de  la  costa  curiablanquera, 
situada a Portopetro, entre sa Jonquereta i es Pujador de sa Torre. Nom posat per un dels 
informants, pel fet anecdòtic d'haver-hi pescat un sard d'un quilògram.
 
Pesquera des Sards, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat dins es Caló de ses Egües, entre la platja i 
sa Coveta Roja. La penya té entre 4 m i 5 m d'altura. També es diu sa Pesquera des Pi.
 
Pesquera des Sards, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
Longitud: 520
Situació: litoral

Lloc del litoral de s'Alqueria Blanca, situat dins es Caló de sa Galera, entre sa 
Pesquera del Ratero i es Racó de sa Galera. Les penyes són baixes, sense vegetació, i 
davallen en rost irregular cap a la mar.
 
Pesquera des Sards, sa
Fonètica:««ÇR«D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Lloc de la costa des Llombards, situat a s'Almunia, entre s'Escar des Rafal i es 
Carregador. Les penyes tenen uns 4 m d'altària. A sota hi ha una cova marina, d'entrada 
petita, a la qual només es pot accedir nedant. Davant la boca hi ha algunes pedres. El 
paladar es troba a uns 2'50 m sobre el nivell de la mar. La cavitat penetra uns 10 m dins 
la roca, però amb una amplària d'uns 20 m. Al fons només hi ha un metre de profunditat.
 
Pesquera des Secret, sa
Fonètica:««ÇR«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Lloc situat a la costa de Calonge, dins es Caló des Corrals, entre es Secret d'en 
Bielet i es Cocó des Vell Marí.
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Pesquera des Telèfon, sa
Fonètica:««ÇR«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 504
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre es Cap de ses Salines i sa Platja des 
Caragol  i  entre  sa  Pesquera  d'en  Moreno  i  es  Arenalets.  Hi  va  a  parar  una  síquia 
excavada  artificialment  dins  la  roca,  d'uns  0'20  m  d'amplària  per  altres  tants  de 
profunditat,  la  qual  albergava  el  cable  telefònic  (o  potser  telegràfic?)  que enllaçava 
Mallorca i Cabrera. Partia d'una caseta blanca, avui enrunada (sa Barraca des Telèfon), 
que es troba a unes 50 passes de la línia costanera. La síquia és visible en unes 20 passes 
fora de l'aigua i en altres vint sobre la tenassa sotaiguada. Fa alguns anys que encara es 
veien, sobre l'arena, trossos del ferro que protegia el cable.
 
Pesquera des Tords Magres, sa
Fonètica:««ÇR«D«RÈÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat a sa Barca Trencada, entre sa Cova de sa 
Barca Trencada i sa Punta des Lladre. S'hi agafen uns tords blanquinosos que no es fan 
tan grossos com els altres.
 
Pesquera des Vapor, sa
Fonètica:««ÇR«D«R«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
Longitud: 520
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat prop des Caló de sa Galera, entre Can 
Serres i sa Cova des Vapor, de la qual constitueix l'accés. Cal davallar per la penya, 
bastant rosta, fins a quedar a un punt estret situat a uns 4 m sobre la mar. Des d'aquesta 
pesquera no es pot anar a la veïna de Can Serres, sense pujar dalt les penyes. El nom és 
motivat per l'enfonsament d'un vaixell (vegeu sa Cova des Vapor).
 
Pesquera Major, sa
Fonètica:««ÇR««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 507.5
Situació: litoral
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Pla de la costa llombardera, situat dins es Màrmols, entre la platja i es Regatells. 
Es troba a una punta que s'alça uns 2 m sobre el nivell de la mar. És pesquera de mabres, 
tal vegada la que donà nom a l'antic Cala Mabre. El topònim s'oposa al de sa Pesquera 
Petita, dins la mateixa cala.
 
Pesquera Petita, sa
Fonètica:««ÇR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 507.5
Situació: litoral
 

Indret  de la  costa  llombardera,  situat  dins  es  Màrmols,  entre  sa  Punta  de sa 
Jonquera i la platja. És una pesquera de mabres. S’actua des d'un morro ben pla de 4 m 
d'altura. El nom s'oposa al de sa Pesquera Major, situada a l'altra banda de la cala.

Pi, es
Fonètica:«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Indret del  litoral  santanyiner, situat  a Cala Santanyí, entre sa Jonquereta  i  es 
Cingle. La costa és penya-segada, d'uns 8 m d'altura i la mar té profunditat suficient com 
per ser lloc idoni per llançar-se a l'aigua. A més, una balma no gaire grossa evita que els 
que s'hi capfiquen puguin pegar contra el rocam. És potser el punt més conegut pels 
santanyiners a l'hora de mostrar la valentia d'un capbussament enlairat. N'hi havia que es 
llançaven des d'una branca del pi que motiva el nom, que tal vegada no era cap dels que 
es veuen ara. A la vila, s'ha encunyat l'expressió «tirar-se des Pi» en voler dir que algú 
ha  fet  una  cosa  extraordinària.  Així,  a  tall  d'exemple,  dir  que  a  una  festa  els 
organitzadors «s'han tirat des Pi», significa que hi ha hagut menjar abundós i bo.
 
Pi, es
Fonètica:«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 516
Situació: interior

Variant antonomàstica des Pi de s'Estret, situat a s’Alqueria Blanca, dins el lloc 
de s'Estret, vora es Cocó de sa Mola.
 
Pi, es
Fonètica:«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5

1188



Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Arbre  singular  de  s'Alqueria  Blanca,  situat  damunt  sa  Penya Bosca,  entre sa 
Penya d'en Gararany i es Corral des Garrover. Té uns 12 m d'altura i una soca d'uns 83 
cm de diàmetre. Està brancat a l'altura d'un home. El 2002 ja fa alguns anys que és mort, 
sense rastre de fullatge. Hom diu que l'han escopetejat els caçadors. És senya antiga dels 
mariners, ja que es veu molt bé des de la mar.

Pi Calent, es
Fonètica:«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Pesquera del litoral de Calonge, dins Cala Ferrera, entre sa Cova des Vell Marí i 
sa Coveta, arrecerada dins un racó d'aigües profundes, en el qual la costa davalla en rost 
cap a la mar. La línia de la vegetació s'allunya ben bé 8 o 10 m de la ribera. No s'hi veu 
cap pi que destaqui sobre els altres. L'adjectiu tèrmic deu ser-li aplicat pel fet que hi bat 
el sol durant moltes hores.

El 24 d'agost de 1768, Joan Puig, fadrí, fill d'Antoni i Margalida Bennàsser, va 
caure a la mar devers aquest lloc, mentre cercava fonoll marí. Hi havia anat amb altres 
amics, els quals donaren avís als pares, que partiren a cercar-lo vers mitja nit i trobaren 
el seu capell. Dia 26, Àngel Terrassa, guarda de Cala Ferrera, el tragué a l'arena i el 
portà amb carro a casa seva, però per causa de l'olor que feia fou duit al cementeri i 
enterrat. Vegeu P. Xamena (1972: 45-46).
 
Pi d'en Cordella, es
Fonètica:«ÇD«NRÈD´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del fitònim es Pi de n'Obradora, situat a la Costa, dins 
n’Obradora, vora Can Garrit.
 
Pi d'en Serral, es
Fonètica:«ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510
Situació: interior

Arbre singular desaparegut. Estava situat a la Costa, dins Lo d'en Serral, entre na 
Velera i Lo d’en Pere Gran.
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Pi de l'Amo en Lluc, es
Fonètica:«ÇD«ÇÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Pi des Creuers, avui desaparegut, situat a la Costa, 
dins es Creuers.
 
Pi de n'Abladora, es
Fonètica:«ÇD««B«ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  i  deformada  del  fitònim  es  Pi  de  n'Obradora,  avui 
inexistent, situat a la Costa, vora Can Garrit.
 
Pi de n'Escolana, es
Fonètica:«ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 504
Situació: interior

Arbre singular des Llombards, situat a sa Vallet, dins n'Escolana, vora sa Rota 
des Forner. Dreçat al cap d'un marge (de vegetació), té 1'15 m de diàmetre de soca i uns 
18  m d'altura.  Es  forca  en  quatre  branques  a  l'altura  de  2'80  m.  Està  malmès  pels 
temporals i les seves condicions de cara a una llarga supervivència no aparenten ser 
molt favorables. També es diu es Pi des Forner.
 
Pi de n'Obradora, es
Fonètica:«ÇD«BR«ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510.5
Situació: interior

Pi no gaire alt, el més gruixat del terme de Santanyí, amb una circumferència de 
3'65 m de soca. Morí el 1988 i és conegut també amb la variant es Pi d'en Cordella i 
amb la deformació es Pi de n'Abladora.
 
Pi de s'Estret, es
Fonètica:«ÇD««ÈR«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 516
Situació: interior

Arbre situat a s’Alqueria Blanca, a l'entreforc des Camí de na Martina i es Camí 
de sa Bassa de ses Vaques, dins els terrenys coneguts sota el nom de s'Estret. També 
se'n diu, simplement, es Pi. No és un arbre que destaqui per les seves mesures, més tost 
discretes, sinó pel seu emplaçament vial.
 
Pi de sa Creu, es
Fonètica:«ÇD««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, amb conreus arbrats i algun sector de pinar, situat a 
mig camí entre sa Barca Trencada i Portopetro i entre es Comellar de sa Molinera i sa 
Barraca d'en Pau. No es coneix en l'actualitat l’arbre que li donà nom. Un informant 
contava que un pi d'aquest lloc tenia una creu gravada, en recordança d'un assassinat que 
s'havi comès en aquell lloc, segons li deien els més vells. M. Pons (1960), tot parlant 
sobre sa Barca Trencada, diu que «uno de los pinos tenia una cruz incrustada».

1818, del Pi de la Creu. Apeo de Garay (Santanyí).
1867, Pi de la Cruz. APS. Circumscripció parroquial.
1904, «Es Pi de se Creu, pago de Porto-petro». PcR .
1922, «Es Pi de se Creu, pago de Porto-petro». PcR .
 
Pi de sa Senyora, es
Fonètica:«ÇD«««ÈøR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511
Situació: interior

Arbre singular, de soca dreta i ben llisa, situat a Son Morlà, vora es Pou de sa 
Marina. Possiblement és el pi més alt del terme, amb una alçada mínima de 15 m. A la 
base, la soca té 2'30 m de circumferència
 
Pi del Jai, el
Fonètica: *«ÇD«ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Topònim extingit, de situació desconeguda. Possiblement és una variant des Pi 
des Jai Toni.

1818, del Pi del Jay. Apeo de Garay (Santanyí). 

Pi des Bosquet, es
Fonètica:«ÇD«RBÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 505.5
Situació: interior

Arbre singular,  situat  a ses Salines,  dins es Bosquet,  prop de na Rellona.  En 
realitat no es tracta d'un pi, sinó de dos pins de soca bifurcada quasi a nivell de terra, 
gairebé com si fos un sol arbre de quatre soques. Deuen tenir uns 8 m, o 10 m, d'altura.
 
Pi des Camp des Serral, es
Fonètica:«ÇD«Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4353
Longitud: 508
Situació: interior

Arbre singular des Llombards, situat  en es Rafal des Porcs,  sobre un turonet 
cobert de pinar des Camp des Serral. Fa anys que no existeix. Destacava per la seva 
altària, major que una casa. La ventada del mes de novembre de 2001 arrasà quasi tot el 
pinaret d'aquest lloc.

Pi des Corb, es
Fonètica:«ÇD«È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 501.5
Situació: interior

Terreny situat a sa Vall, entre ses Colònies, sa Punta, sa Gaia des Marquès, es 
Camp d'en Gítger, ses Barberanes, sa Pleta Vella, es Delfí i es Port. És un territori molt 
extens, de forma irregular, amb unes distàncies màximes de 1600 m per 1500 m, amb 
grandiosos sementers poblats per milers de garrovers, ametlers i figueres i amb dilatats 
mitjans intercalats. No es coneix l’arbre que causà l’aparició de tal nom. A Colldejou hi 
ha també un lloc dit el Pi del Corb, segons M. S. Jassans (2003: 40).

Pi des Corb Gran, es
Fonètica:«ÇD«�RÈÄR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 502
Situació: interior
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Tancat molt gran, situat a ses Salines, dins sa Vall. És la part major des Pi des 
Corb, situada entre ses Colònies, es Pi des Corb Petit i ses Barberanes. Té una longitud 
màxima d'uns 1600 m i una amplària màxima d'uns 1200 m. Els tres sementers que 
l'integren estan poblats per milers d'arbres disposats en files extraordinàriament regulars, 
que respecten l'ordre i les distàncies més enllà dels mitjans i pletes que, obligatòriament, 
interrompen les línies.
 
Pi des Corb Petit, es
Fonètica:«ÇD«�R«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352
Longitud: 502
Situació: interior

Tancat de ses Salines, de forma irregular, situat a sa Vall, entre es Pi des Corb 
Gran i sa Pleta Vella. Té una longitud d'uns 920 m per una amplària d'uns 315 m, que a 
l'extrem de ponent s'eixampla fins assolir els 520 m.  Tot el terreny és una successió de 
mitjans i rotes, generalment llargues i estretes. Precisament la forma d'aquestes rotes ha 
generat la variant metafòrica de ses Coaranyes, amb la qual també és conegut.

Pi des Creuers, es
Fonètica:«ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Pi alt i dret, corpulent, que creixia dins una de les finques des Creuers, situades a 
la Costa, baix des Puig Gros. Morí el 1984.
 
Pi des Forner, es
Fonètica:«ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 504
Situació: interior

Variant  no cartografiada des  Pi  de n'Escolana, arbre singular des  Llombards, 
situat a sa Vallet, dins n'Escolana, vora sa Rota des Forner.
 
Pi des Gegant, es
Fonètica:«ÇD«ZÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 519.5
Situació: interior
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Nom posat per al·lots a un pi cepat, de soca molt gruixada, situat a s'Alqueria 
Blanca, dins la possessió de sa Punta, en el lloc dit es Talaiol. Li posaren tal nom perquè 
recordava els pins de gegants de les rondalles de Mn. Alcover. Una ventada el tomà vers 
mitjan segle XX, potser cap a 1957? L’emplaçament sobre el mapa és aproximat, ja que 
l’àrea és tan urbanitzada que no és possible ubicar-lo amb exactitud mil·limètrica. Els 
adults en deien es Pi Gros.

De la forma palatalitzada  gigant,  es  troben exemples  antics  a la Tragèdia de 
Caldesa (MOLC, 50, p. 58) i a l'Espill (MOLC, 3, p. 175).
 
Pi des Jai Toni, es
Fonètica:«ÇD«ZÈ�, «ÇZÈ�, «ÇZÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma pentagonal irregular, situada a s'Alqueria 
Blanca, entre s'Escala de Carro i es Torrent des Jai, nom amb el qual, evidentment, està 
relacionat. La majoria dels informants pronuncien el topònim sense preposició, cosa que 
li fa perdre la transparència: es Pitjai Toni. No es conserva memòria de l’arbre al·ludit, 
ni del vell que hi estava relacionat. Vegeu el Pi del Jai.

Pi Gros, es
Fonètica:«ÈÄR�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Arbre singular desaparegut, situat a ses Salines, a sa Vall, dins ses Roquetes, 
vora la Pietat. Era un pi molt alt, encara existent vers 1950. L'informant no està segur si 
el tomaren per aprofitar-ne el llenyam.
 
Pi Gros, es
Fonètica:«ÈÄR�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 519.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Pi des Gegant, situat a s'Alqueria Blanca, dins la 
possessió de sa Punta, vora es Talaiol.
 
Pi Gros, es
Fonètica:«ÈÄR�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
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Latitud: 4360.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Arbre de soca gruixada, situat a Calonge, dins terres des Pujol, vora sa Conca, 
just davant ses Donardes. Fa temps que el tallaren.
 
Pi Gros, es
Fonètica:«ÈÄR�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356
Longitud: 505.5
Situació: interior

Arbre de considerables dimensions, de 0'70 m de diàmetre de soca, forcat a 2'50 
m d'altura,  situat  a  ses  Salines,  dins  una  de  les  zones  marginals  de  ses  Rotes  d'en 
Bonico.
 
Pi Gros, es
Fonètica:«ÈÄR�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 502
Situació: interior

Ja fa molts anys que no existeix. Estava situat a ses Salines, dins es Mitjà Gran, 
vora Can Manresa.

Pi Gros d'en Barres, es
Fonètica:«ÇÄR�RD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Ja no existeix. Era situat a la falda de migjorn des Puig Gros, prop des Carritxar.
 
Pi Socarrat, es
Fonètica:««È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada prop de Cala Figuera, entre sa Cova de 
sa Miloca i es Tendre. L'accés al punt de pesca no és gaire fàcil. Es davalla per un rost 
fins a arribar a un racó que té una seca plana al davant. El nom li deu venir d'un pinet 
que creix sobre el segon cingle, amb les branques aferrades al sòl, ben ajaçat. Des de la 
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part des Tenre s'hi va per baix. Cal entendre l'adjectiu socarrat, pronunciat secorrat, en 
el sentit de 'cremat pel vent carregat de saladina'.
 
Pi Verer, es
Fonètica:««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 519.5
Situació: interior

Exemplar subespontani de pi pinyoner (Pinus pinea), situat a Calonge, dins sa 
Punta Grossa. Té uns cinc o sis metres d'altura, amb la soca triforcada prop del sòl i 
sembla tenir molts anys, però la magror del terreny no el deixa desenvolupar així com 
cal. Té el fullatge molt lleig, per causa de les penúries que passa. Aquesta espècie de pi 
sol rebre el nom mallorquí de  pi ver, però aquí s'hi ha afegit el sufix -er per analogia 
amb el d'altres arbres (garrover, ametler, etc.).

Pica Redona, sa
Fonètica:«Ç«R«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada de s'Abeurador, depòsit d'aigua situat a Santanyí, dins el 
casc urbà, a l'embocadura des Carrer de Cal Reiet.

Piconades, ses
Fonètica:«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de ses Piconades d'en Pau, davallador de la costa de 
s'Alqueria Blanca, situat entre Portopetro i sa Barca Trencada i entre es Recingle d'en 
Cega i es Racó.

Piconades d'en Pau, ses
Fonètica:«ÇD«RD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: litoral

Antic davallador artificial del litoral de s'Alqueria Blanca, situat entre Portopetro 
i sa Barca Trencada i entre es Recingle d'en Cega i es Racó. Hi ha uns aferralls picats a 
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la roca fets d'un tal Miquel Pau vers 1926-1928. El nom es relaciona amb un edifici de 
les proximitats dit sa Barraca d'en Pau. També es diu simplement ses Piconades.

Picòs, es
Fonètica:«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Penya-segat prominent de la costa santanyinera, situat vora es Caló des Sivinar, 
entre ses Pedreres i sa Cova des Picòs. Té uns 20 m d'altura i és blanquinós a la part de 
ses Pedreres i de coloració rogenca a la part de la cova.  Es coneix minoritàriament amb 
la variant es Picot. Per a l'estrany sufix -òs, augmentatiu de pic, comparau amb el nom 
de sa Picossa, de Sant Josep de sa Talaia.

1828, «duas quarteradas terra al lloch dit el Picòs»; «una pesa de terra Rota al lloch dit el Picòs, que 
afronta ab terras de Cosme Vicens, ab Camí  Real, ab el Mar y ab terras de Magdalena Salvà»; «una pessa 
de terra de tenor de una quarterada al lloch dit el picòs: que afronta ab camí Real, ab la Comuna del Cap 
del Moro y ab terras de Catalina Salvà». PcLl. 
 
Picot, es
Fonètica:«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Picòs,  penya-segat  prominent  de  la  costa  de 
Santanyí, situat vora es Caló des Sivinar, entre ses Pedreres i sa Cova des Picòs.
 
Piedat, la
Fonètica:««ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  la  Pietat,  lloc  saliner  situat  a  sa  Vall,  dins  ses 
Roquetes.
 
Pietat, la
Fonètica:««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 502.5
Situació: interior
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Lloc saliner, situat a sa Vall, dins ses Roquetes, sobre un turonet allargassat, de 
marès, cobert de garriga baixa. Hi ha pedreres de marès i un poblat de barraques de 
roters i trencadors, tot ruïnós i abandonat. La majoria de gent que havia treballat aquí era 
de Santanyí. Hom creu que el nom ve de les paupèrrimes condicions de vida d'aquella 
gent. Existeix també la variant la Piedat.

Vegeu el cançoner.
 
Pigi, na
Fonètica:*?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d'un conradís de mitja quarterada, situat a Santanyí, dins es 
Camp d'en Bover, a lloc desconegut. Pot tractar-se de la deformació gràfica d'un antic 
malnom.

1815, «mitge quartarada de terra, en lo lloch dit el Camp d'en Bover, dita ne piji». PcCl.

Pinar, es
Fonètica:«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
Situació: interior

Petita parcel·la de forma rectangular, situada a la Costa, dins es Pins des Coll.
 
Pinar, es
Fonètica:«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, d'uns 300 m per uns 300 m, 
situat a s'Alqueria Blanca, entre na Ramella i es Rotagut. Hi ha quatre cases, dues de les 
quals reben també el nom des Pinar. Està dividit en més de vint tanques. El pinar que 
motivà el nom ja no existeix.

CTM, p. 1064; MGM, 41-2i.

1816, 27 de juny, el Pinar. PMP.
1818, el Pinar. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Pinar, na
Fonètica:«È
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, cobert de vegetació espontània, situat a Santanyí, 
entre sa Pleta de na Pou i na Serral. Potser el nom té alguna relació amb el de sa Bassa 
des Pinar, que no n'és gaire lluny.

Pinar d'en Bonico, es
Fonètica:«ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, format per quatre tanques, situat a Santanyí, entre 
na Gerrer i  na Pou.  Es coneix també amb el nom des Torrent  d'en Bonico,  però el 
topònim actual més usat és el de sa Marina. El propietari diu que l'escriptura notarial el 
registra amb el nom des Torrent d'en Cama.
 
Pinar d'en Tous, es
Fonètica:«ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca conradissa de forma irregular amb arbres, situada a la Costa, vora es Coll 
de sa Galera.

Pinar de na Serral, es 

Fonètica:*«ÇD«««È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d’un terreny de localització desconeguda.

1857, 20 de desembre, Pinà de ne Serral. PcGe. 
 
Pinar des Mojaral, es
Fonètica:«ÇD«RZ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 516
Situació: interior

1199



Terreny de forma irregular, cobert de marina, ara urbanitzat, situat en es Cap des 
Moro,  entre  es  Torrent  de  Solimina  i  Lo d'en  Moreta.  Mojaral és  una  metàtesi  de 
majoral.

Pinaret, es
Fonètica:««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat en es Llombards, dins les antigues pertinences 
de sa Vallet, entre el límit municipal de ses Salines i sa Carretera des Far. És un territori 
de  forma irregular,  d'uns  2500 m de  llargària  màxima,  per  uns  1300 m d'amplària 
mitjana.  Està  dividit  toponímicament  en  dos  sectors:  es  Pinaret  Gran,  al  nord, 
confrontant amb sa Marina Gran, i es Pinaret Petit, al sud, vora es Matar Gran. Segons 
els informants, va ser establlit vers 1934.

CTM, p. 1065.

1893, 2 de juny. Se citen 190 quarterades de comuna «desde el Pinaret hasta el Torrent». LAAS.

Pinaret d'en Blai Blai, es
Fonètica:««ÇR««ÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat vers Calonge, vora es 
Torrent d'en Barres, dins na Sovadora. El genèric té relació amb una sembrada de pins 
que hi feren, però ja no hi són.
 
Pinaret d'en Carroja, es
Fonètica:««ÇR«««È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 506.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezial, situat en es Llombards, dins es Pinaret Gran, al sud 
des Pinaret d'en Ranqueta. És una tanca de conreu, amb arbres, que a un racó té un petit 
mitjà.
 
Pinaret d'en Coa, es
Fonètica:««ÇR««NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
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Latitud: 4350.5
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny  de  conreu  de  forma  trapezoïdal,  amb  pletes  residuals,  situat  en  es 
Llombards, dins es Pinaret Petit, vora el límit municipal de ses Salines. Té uns eixos 
mitjans aproximats de 450 m per 425 m. Al centre hi ha una casa.
  
Pinaret d'en Ferrando, es
Fonètica:««ÇR««M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezial, situada en es Llombards, dins es 
Pinaret Petit, vora el límit des Matar Gran, entre es Pinaret d'en Coa i Can Joan Sóller.
 
Pinaret d'en Lindo, es
Fonètica:««ÇR««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny de conreu, amb arbres, dividit en quatre tancons, situat en es Llombards, 
dins es Pinaret Gran, vora es Pinaret d'en Rave.
 
Pinaret d'en Moja, es
Fonètica:««ÇR««È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 505.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, situat en es Llombards dins 
es Pinaret, vora les partions de sa Marina Gran i es Racó de l'Amo en Jordi. A dins, hi 
ha un corral de figueres de moro.
 
Pinaret d'en Morlà, es
Fonètica:««ÇR««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 505.5
Situació: interior

Terreny de conreu,  amb arbres,  en forma de  pentàgon irregular,  situat  en es 
Llombards,  dins  es  Pinaret  Gran,  vora  la  partió  municipal  de  ses  Salines.  Té  una 
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llargària mitjana de 450 m i una amplària regular de 250 m i  està dividit  en quatre 
tanques, en una de les quals hi ha una caseta i alguns corralets.
 
Pinaret d'en Mostatxo, es
Fonètica:««ÇR««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny de forma rectangular, amb una caseta, situat en es Llombards, dins es 
Pinaret Gran, vora en Mitjà de l'Amo en Jordi i es Pinaret d'en Poncet. Està subdividit 
en tres tanques de conreu amb arbres i dos corrals de formes diverses. Un és ocupat per 
una pleta. 
 
Pinaret d'en Ponç, es
Fonètica:««ÇR««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny  de  conreu,  de  forma  rectangular,  format  per  quatre  tanques,  també 
rectangulars, amb arbres, situat en es Llombards, dins es Pinaret Gran, entre es Turó 
d'en Pere Madona i es Mitjà de l'Amo en Jordi.
 
Pinaret d'en Poncet, es
Fonètica:««ÇR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny de forma quadrangular, situat en es Llombards, dins es Pinaret Gran, 
entre es Pinaret d’en Rave i  es  Pinaret d’en Mostatxo.  Està dividit  en dues tanques 
poblades d’arbres, una de les quals té un trosset de garriga i un corral de figueres de 
moro.

Pinaret d'en Ranqueta, es
Fonètica:««ÇR«««««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 506.5
Situació: interior
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Terreny de forma rectangular, situat en es Llombards, dins es Pinaret Gran, vora 
es Mitjà de l'Amo en Jordi i es Pinaret d'en Carroja. Està dividit en dues tanques de 
conreu, una de les quals amb arbres.
 
Pinaret d'en Rave, es
Fonètica:««ÇR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, quasi quadrangular, d'uns 550 m de costat, situat en 
es Llombards, dins es Pinaret Gran, entre es Verger de sa Vall i es Pinaret d'en Poncet. 
Està dividit en deu o més tanques i és una successió alternada de pletes i conradissos, 
alguns des quals amb arbres. Al centre hi ha una casa.
 
Pinaret de l'Amo en Xisco, es
Fonètica:««ÇR««ÇÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny de forma rectangular, situat en es Llombards, dins es Pinaret Gran, vora 
es Mitjà de l'Amo en Jordi. En part és un conradís amb arbres i en part una pleta.
 
Pinaret de sa Magnèsia, es
Fonètica:««ÇR««««ÈE
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499.5
Situació: interior

Redol boscós de ses Salines, situat a sa Colònia, entre sa Salinera i sa Síquia des 
Estanys. Deu el nom a la proximitat de sa Fàbrica de sa Magnèsia, variant amb la qual 
també és coneguda sa Salinera.
 
Pinaret des Faroler, es
Fonètica:««ÇR«««RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 505.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezial, quasi rectangular, d'uns 585 m de llargària mitjana, 
per uns 160 m d'amplària, situat en es Llombards, dins es Pinaret Gran, entre es Racó de 
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l'Amo en Jordi i es Pinaret d'en Rave. Està format per cinc tanques de conreu, una pleta i 
un corral de figueres de moro.
 
Pinaret Gran, es
Fonètica:««R«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 506
Situació: interior

Territori de forma irregular, situat en es Llombards, dins les antigues pertinences 
de sa Vallet,  entre es Verger de sa Vall i  es Rafal des Porcs. Les mesures mitjanes 
d'aquest espai són de 1500 m per 1400 m, aproximadament. Aquesta part des Pinaret és 
un  terreny regularment  parcel·lat,  amb moltes  finques  d'ametlers  i  moltes  clapes  de 
vegetació natural.

Pinaret Petit, es
Fonètica:««ÇR««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny situat en es Llombards, dins les antigues pertinences de sa Vallet, entre 
es Pinaret Gran i  es Matar Gran. Té forma trapezoïdal,  amb unes mesures màximes 
aproximades  de  1085  m  per  1035  m.  És  un  espai  molt  parcel·lat,  amb  tanques 
d'ametlerar i algunes pletes residuals. 

Pinaró de Can Generè, es
Fonètica:««ÇRD«ÇZ««ÈRE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 515
Situació: interior

Bosquet de pins, situat a s’Alqueria Blanca, en es Pujol, dins la finca de Can 
Generè, vora es Caüll.
 
Pinarons, es
Fonètica:««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, dins Can 
Marines,  entre  na Padrines  i  na  Cortal.  Té  uns  435 m de llargària,  per  uns  335 m 
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d'amplària i està dividit en unes deu tanques, a banda i banda des Camí de Can Marines. 
Antigament hi devien subsistir petites clapes de pinar, però ara només se'n veu una.

Pins, es
Fonètica:«Ç
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de conreu,  trapezoïdal  i  amb pocs arbres,  situada a la  Costa,  entre na 
Cibolla i sa Vinya des Fogoneu.
 
Pins, es
Fonètica:«Ç
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 504
Situació: interior

Terreny de forma rectangular d'uns 350 m de llarg per uns 100 m d'ample, cobert 
de pinar, situat a ses Salines, dins n'Amera Petita des Rafal Genars.
 
Pins, es
Fonètica:«Ç
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu de forma irregular, amb arbres, diverses cases i un molí, situat 
a s'Alqueria Blanca, entre es Blanquer i es Corralets. Té uns 500 m de llargària màxima 
per uns 400 m d'amplària màxima i està dividit en una vintena de tanques. Actualment 
no és pinar, però hi ha pins esparsos que poden haver-ne motivat el nom.

CTM, p. 1065; MGM, 41-1h.
 
Pins d'en Barraixet, es
Fonètica:«Ç«««ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
Situació: interior

Pinar situat a Santanyí, vora la partió de Felanitx,  entre es Gatovar i sa Rota 
Nova. A Cas Concos es troba Barraixet com a malnom.
 
Pins d'en Bernat Banyeta, es
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Fonètica:«Ç««Ç«Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Pinar situat a Santanyí, entre es Torrent de Cal Reiet i es Pou de Cala Santanyí. 
Vora el camí hi ha un pou de sínia mig reblit.
 
Pins d'en Beu, es
Fonètica:«Ç«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514.5
Situació: interior

Petit redol de pinar, situat a Santanyí, a s'Eriçó, vora la partió toponímica de sa 
Bassa Serra.
 
Pins d'en Blaia, es
Fonètica:«Ç«È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny cobert de pinar, situat a Santanyí, entre s'Eriçó d'en Ferrereta i sa Pleta 
de Cas Bauç.
 
Pins d'en Bonico, es
Fonètica:«Ç«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4356
Longitud: 505
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de ses Figueretes, situat a ses Salines, entre es 
Bosquet i sa Conillera.
 
Pins d'en Bonjesús, es
Fonètica:«Ç«Ç�Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior
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Terreny forestal de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, vora sa Penya d'en 
Gararany, dins Lo d'en Bonjesús, entre sa Cova des Corbs i es Rotons.
 
Pins d'en Brut, es
Fonètica:«Ç«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny forestal, situat a Calonge, dins sa Figuereta, vora es Pletó d'en Blonquet. 
Lloc anomenat també es Pins d'en Coix o sa Pleta des Santanyiner.
 
Pins d'en Cama, es
Fonètica:«Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Santanyí, en es Turó 
de ses Mires, vora sa Barraca d'en Vidal. Ja no hi ha els arbres que en causaren el nom.
 
Pins d'en Coa, es
Fonètica:«Ç«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
Situació: interior

Petita clapa de pinar de forma trapezoïdal, situada a Santanyí, vers es Coll, entre 
es Pinar d'en Tous i es Coll de sa Porfiona.
 
Pins d'en Coix, es
Fonètica:«Ç«NÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, entre s'Estret i sa Bassa de 
ses Vaques. Té un terç de superfície forestal i dos terços de conradís amb arbres. El 
malnom és de procedència santanyinera.
 
Pins d'en Coix, es
Fonètica:«Ç«NÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
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Latitud: 4358
Longitud: 517.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Pins d'en Brut, situats a Calonge, dins sa Figuereta.
 
Pins d'en Colomí, es
Fonètica:«Ç«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny forestal santanyiner, situat en es Cap des Moro, dins la meitat de llevant 
des Torrent d'en Colomí.
 
Pins d'en Cosme, es
Fonètica:«Ç«NÈ�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510
Situació: interior

Parcel·la llarga i estreta, situada a la Costa, juxtaposada perpendicularment a la 
divisió del terme de Felanitx. Té una part de conradís, al centre, i la resta ocupada pel 
pinar.
 
Pins d'en Costa, es
Fonètica:«Ç«NÈ�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny forestal situat a Calonge, dins el lloc dit es Garballó, vora la carretera de 
Cala d'Or. Sembla que porten el nom de l'urbanitzador de Cala d'Or, l'eivissenc Josep 
Costa Ferrer, "Picarol" (1876-1971).
 
Pins d'en Jaume Lluc, es
Fonètica:«Ç«ÇZ«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, format per dues tanques, situat 
a Santanyí, dins es Torrent d'en Jana. Els arbres que en motivaren el nom ja no hi són.
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Pins d'en Maimó, es
Fonètica:«Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tancó de forma rectangular, amb arbres de cultiu, situat a la Costa, vora es Pins, 
vers Can Garrot.
 
Pins d'en Miquel Coix, es
Fonètica:«Ç«EÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior

Pinar situat a Santanyí, dins es Comellars, entre sa Tanca des Garrovers i Son 
Paulo.
 
Pins d'en Moll, es
Fonètica:«Ç«È�´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 516
Situació: interior

Tanca de forma triangular, situada a s'Alqueria Blanca, dins antics terrenys des 
Pujol, al costat de la partió de Son Rossinyol, entre na Clavet i es Barranc. La meitat de 
la  tanca és  un  conradís  amb arbres  i  l'altra  meitat  és  erma.  No hi  ha  els  pins  que 
motivaren el nom.
 
Pins d'en Rave, es
Fonètica:«Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Redol d’arbres joves, situats a Santanyí, dins sa Pleta Gran de Son Danusset. Un 
dels pins és molt vell, quasi mort. D’ell, es diu que és un dels dos únics pins que hi 
havia, antigament, dins sa Pleta Gran, sembrats per un tal Rave de Cas Concos. L'altre 
fou tallat per fer-ne un arbre de barca de bou.
 
Pins d'en Rutla, es
Fonètica:«Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
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Latitud: 4358.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny  forestal,  de  forma  irregular,  ocupat  per  un  pinar  situat  a  Calonge, 
probablement dins es Comtès.  El  pare d'un informant contava que antigament  havia 
estat una vinya i que es detactava la presència de les gavetes, perquè els pins que hi eren 
dins creixien més esponerosos.
 
Pins d'en Vidal, es
Fonètica:«Ç«MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de forma rectangular, cobert de pinar, situat a Santanyí, dins na Batiada, 
al costat de na Teulera i de Son Paulo.
 
Pins de Can Marranxa, es
Fonètica:«Ç«Ç«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Bosquet situat a s'Alqueria Blanca, vora sa Mallola, entre es Mal Lloc i s'Era de 
Can Marranxa.
 
Pins de Can Sabater, es
Fonètica:«Ç«Ç«B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a s’Alqueria Blanca, 
entre es Ullastres de Can Sabater i es Rotó. No hi resten els pins que en motivaren el 
nom.
 
Pins de Can Serrilles, es
Fonètica:«Ç«Ç«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 518
Situació: interior
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Variant no cartografiada des Pins des Pins,  terreny forestal,  situat  a Calonge, 
entre Can Serrilles i es Sitjó. En realitat no pertanyen a aquesta casa, però hi estan prop.
 
Pins de Cas Coix, es
Fonètica:«Ç«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de forma romboïdal, cobert de pinar, situat a s'Estret des Temps, dins les 
tanques del mateix nom.
 
Pins de Cas Majoral, es
Fonètica:«Ç«ÇR«ZÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma trapezoïdal, amb arbres, situada a la Costa, vora es 
Pins d’en Coa i es Coll d’en Pere Sanç. Actualment, ja no hi ha pins.
 
Pins de l'Amo en Jordi, es
Fonètica:«Ç«ÇÈZ�RD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca de forma trapezial,  coberta de pinar,  situada en es Llombards, dins  es 
Pinaret Gran, vora la partió de ses Salines i vora es Pinaret d'en Rave.
 
Pins de l'Amo en Lluc, es
Fonètica:«Ç«ÇÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny  forestal,  de  forma  romboïdal,  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  prop  de 
Portopetro, entre na Planes i na Llarga.
 
Pins de n'Aixeta, es
Fonètica:«Ç««ÈS««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
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Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal, situada a la Costa, no gaire lluny de Can Puça, dins 
na Jaume. És coberta de pinar i desnivellada, entre les corbes de nivell dels 105 m i els 
115 m. El sotabosc és format de mates, ullastres i algunes estepes blanques i carritxeres.
 
Pins de n'Orell, es
Fonètica:«Ç«ÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 500
Situació: interior

Terreny forestal situat a ses Salines, dins ses Colònies, vora na Ramona. Era d'un 
saliner anomenat Bernat "Orell", traspassat vers els anys seixanta, segons l'informant.
 
Pins de na Mira, es
Fonètica:«Ç««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 508.5
Situació: interior

Clapa boscosa situada en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, entre es Lletrar i 
es Camp Redó.
 
Pins de na Negra, es
Fonètica:«Ç««È«ÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, cobert de boscatge, situat a s'Alqueria Blanca, entre 
es Torrent de sa Conca i sa Tanca de ses Ànimes.
 
Pins de na Suau, es
Fonètica:«Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de forma trapezial, cobert de pinar, situat a Santanyí, dins na Suau, vora 
es Torrent d'en Bonjesús.
 
Pins de na Vidala, es
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Fonètica:«Ç««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny santanyiner de forma irregular, cobert de pinar, situat a s'Amarador, dins 
na Vidala.
 
Pins de ses Fosses, es
Fonètica:«Ç««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 508
Situació: interior

Tancat de forma irregular, situat en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, entre 
sa Tanca Nova i es Clot des Revellar. La llargària és de 1350 m i l'amplària màxima 
d'uns 530 m. Mostra encara en sa major part el quadriculat d'una antiga divisió en rotes, 
que cap dels informants no veié realitzar.  Hi ha moltes restes de pletes, però, actual 
ment no hi ha pins, ni s'hi veuen fosses. És, però quasi segur que se'n degueren trobar 
quan  roturaren  aquest  espai,  ja  que  dins  la  pleta  de  la  tanca  veïna,  entre  restes 
talaiòtiques esparses, es veu una bella sepultura excavada dins la roca, amb rebaix per 
ser tancada amb una llosa.
 
Pins de ses Frites, es
Fonètica:«Ç««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513
Situació: interior

Lloc de s'Alqueria Blanca, situat entre sa Cova de ses Genetes i sa Costa. Sobre 
el malnom, vegeu Ca ses Frites.
 
Pins de ses Gelades, es
Fonètica:«Ç««Z«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma irregular, cobert de pinar, situat a s’Alqueria Blanca, entre es 
Cocó  de  sa  Mola  i  na  Xot.  Les  propietàries  d'aquest  pinar  eren  dues  germanes, 
Sebastiana i Francesca Escalas Adrover, traspassades circa la dècada 1980-1990, que 
vivien a Can Bonico, en el carrer de Can Ferrereta, a Santanyí. Eren conegudes sota el 
malnom de ses Gelades.
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Pins de ses Mules, es
Fonètica:«Ç««RÈ«
Terme:  Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior

Zona forestal, situada a la part de gregal de la falda de Consolació.
 
Pins des Camp Roig, es
Fonètica:«Ç«È�S
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 507
Situació: interior

Petit bosquet de pins situat en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, al costat 
del nord-est des Camp Roig.
 
Pins des Coll, es
Fonètica:«Ç«È�´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511
Situació: interior

Pinar situat a la Costa, entre es Coll d'en Pere Sanç i ses Torraines.
 
Pins des Morralet, es
Fonètica:«Ç«R«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de forma rectangular coberta de pinar, situada a la falda des Puig Gros, 
vora la frontera de Felanitx i vora sa Rota Nova. Deu el nom as Morralet, lloc del veí 
terme de Felanitx consistent en una penya prominent de la cara nord-oest de la mateixa 
elevació.
 
Pins des Pins, es
Fonètica:«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 518
Situació: interior
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Terreny forestal, situat a Calonge, entre Can Serrilles i es Sitjó.  La tautologia 
s'explica perquè és un pinar que pertany a la família de s'Alqueria Blanca dita des Pins 
(vegeu-ne el topònim, entre es Blanquer i es Corralets). També es diuen es Pins de Can 
Serrilles, per la proximitat d'aquesta casa.
 
Pins des Xebel·linar, es
Fonètica:«Ç«S«B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Redol de pins situats a Santanyí, a la part més elevada des Xebel·linar, dins Son 
Danús Vell, vora sa Rota Plana.
 
Pins Grans, es
Fonètica:«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tancó conradís, petit  i de forma irregular, amb pocs arbres, situat a la Costa, 
entre es Pins de Can Maimó i s'Era de Can Maimó. Nom referit a l'extensió de la finca 
per contraposició as Pins d'en Maimó. Ambdós topònims acusen antigues segregacions 
de la tanca veïna dita es Pins.
 
Pins Grossos, es
Fonètica:«ÈR�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 501
Situació: interior

Pins situats a ses Salines, a sa Vall, dins es Delfí, vora la partió des Pi des Corb. 
Eren dos arbres que destacaven entre els altres per la seva grandària. Ara només en resta 
un.

Piquetes, ses
Fonètica:«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 508.5
Situació: interior
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Espeleònim llombarder, situat en es Rafal des Porcs, dins sa Cova des Drac, en 
el camí de baixada cap a l'aigua. Descriu unes petites cavitats obertes a l'extrem superior 
d'unes estalagmites, dins les quals sempre hi ha una aigua molt clara i fresca.
 
Piquetes, ses
Fonètica:«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Lloc de la costa des Llombards, situat entre es Bauç i Cala Figuereta. Per als 
llombarders, és el sector del litoral comprès entre es Racó des Xot i es Terrer Roig. És 
punt d’almadrava. Era el nom antic de l'aiguaneix anomenat ara es Dolç de ses Piquetes, 
expandit ara per un tram més ampli de la costa.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 1065.
 
Pitja, na
Fonètica:«ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507
Situació: interior

Conjunt de tres tanques de conreu, de forma trapezoïdal, amb arbres i figueres de 
moro, situades en es Llombards, entre Can Simonet i Can Pascolí.
 
Pla d'en Campos, es
Fonètica:«ÇD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 499.5
Situació: interior

Terreny saliner, avui urbanitzat, situat a sa Colònia, entre sa Síquia des Estanys i 
es Pou d'en Verdera. No es coneix la identitat de la persona que portava aquest malnom, 
format  amb  l'article  personal  +  nom  de  població  (cf.  sa  Cova  d'en  Santanyí,  a 
Llucmajor). Deu ser la mateixa que motivà el topònim es Rost d'en Campos, a l'illa de 
Cabrera.
 
Pla d'en Castell Nou, es
Fonètica:«ÇD««´È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 503
Situació: interior
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Tancat llombarder, situat a sa Vallet, entre es Pla d'en Castell Vell i la mar. Té 
una llargària màxima d'uns 1700 m, per uns 1150 m. El terreny, arenós, és una successió 
contínua de conradissos, generalment sense arbres, i mitjans coberts de pinar.
 
Pla d'en Castell Vell, es
Fonètica:«ÇD««´È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 504
Situació: interior

Tancat de sa Vallet, situat vora s'Estany de ses Gambes, entre n'Escolana i es Pla 
d'en Castell Nou. És un gran espai ocupat en sa major part per sementers sense arbres, 
però hi ha algunes trinxes de grans pinars. Té uns 2200 m de longitud màxima, per una 
amplària màxima d'uns 750 m.

Un document des Rafal des Porcs, de 20 d'agost de 1293, anomena un Jaume 
Castell, en altra manera anomenat Jaume Savall. APF (2000: 19).

Vegeu el cançoner, s. v. es Pla d’en Castell.
 
Pla d'en Pujol, es
Fonètica:«ÇD«ÈZ�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Nom de quatre tanques de conreu, amb pocs arbres,  ara ja  mig captades per 
l'expansió urbanística de la vila, situades entre sa Mostra i es Molí d'en Perico. S'hi ha 
construït una residència per a ancians. No es pot assegurar que sigui el mateix lloc que 
en el segle XIX es documenta amb el nom de Son Pujol.

1578, «Miquel puiol..., tres tanques prop de la mostre». Stims, f. 77 v.
1609,  Pere  Joan  Pujol  declara  haver  sembrat  mitja  quarterada  de  vinya confrontant  amb el  camí de 
Calafiguera. RRV (2000: 148).
1902, 22 de desembre, Es Pla d'en Pujol. PcJA.
1905, 14 de juny, Es Pla d'en Pujol. PcJA.

Plaça, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Espai urbà de s'Alqueria Blanca, situat vora l'església. Oficialment està dedicat a 
sant Josep. Popularment també era conegut sota el nom de sa Plaça des Porcs.
 
Plaça, sa
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Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Variant antonomàstica, no cartografiada, de sa Plaça Major, situada a Santanyí, 
en el centre de la població.

Plaça d'en Gaià, la
Fonètica:*«Ç«D«ï«È9
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de Santanyí, de situació desconeguda.

1306, 3 de desembre. Es parla d'un lloc que confronta amb el camí nou que parteix de la pobla, per davant 
l'alberg del rector [es Camí Nou], i va a Calafiguera i per altra part amb el camí de la plaça d'en Gaià cap 
a la bassa dels ameulers. RRV (2000: 30 i 1973b: 7). 

Plaça de la Canal, sa
Fonètica:«Ç«D«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Placeta de la Canal, situada a la vila de Santanyí, 
entre es Carrer de Can Llaneres i es Carrer des Sol. 
 
Plaça de la Carnisseria, la
Fonètica:*«Ç«D«««R«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via urbana de nom desaparegut, situada a Santanyí, a lloc desconegut, si no es 
tracta d'una variant del nom de sa Plaça Major.

1395-1405. La plaça comuna de la carnisseria confronta amb l'alberg, corral i hort que té el rector prop de 
l'església. RRV (2000: 61). 
1664-1716. El prevere Antoni Sales va capbrevar unes cases, corral, i hort vora l'església, que són la 
rectoria. Confronten amb el camí que va a les quintanes públiques, plaça de la Carnisseria i la murada. 
RRV (2000: 156).

Plaça de la Teulera, la
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Fonètica:*«Ç«D«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Espai possiblement rural, situat a s'Alqueria Blanca, a lloc desconegut, potser per 
la zona de ses Teuleres o de ses Coves de sa Grava.

1405, 12 de setembre. La plaça de la Teulera és un dels confrontants del camp de la Teulera. M. Danús 
(1990: 182).

Plaça de ses Creus, sa
Fonètica:«Ç«D««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 505
Situació: interior

Espai públic urbà de ses Salines, situat entre sa Cometa, es Camp de sa Creu i na 
Bergues. Els informants no recorden haver-hi vist mai més d'una sola creu i, malgrat 
això, el nom sempre és plural (vegeu es Camp de sa Creu).
 
Plaça del Pedró, la
Fonètica:*«Ç«D««ÈDR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'una  via  urbana  de  Santanyí,  situada  a  lloc  desconegut, 
possiblement  vora  l'església  medieval  del  Roser.  Amb  anterioritat  a  la  data  del 
document d'aquesta plaça, concretament  a documents dels anys 1267 i  1297 apareix 
reflectit el pedró de l'església de Santanyí, sobre el qual es feien diverses cerimònies 
religioses i  és  ben possible,  com diu A. Ponç i  Fullana (1974: 41-44), que la pedra 
apareguda dins l'Església Gran, amb motiu d'unes reformes que s'hi feren, sigui l'antic 
pedró medieval.

1298?  10 de febrer.  Guillema, uxor q.  Joan Sabadell,  ven a Berenguer Vicens unes  cases i  pastures 
confrontants «in pedrono ecclesie (ecce)  sancti  agnini et ex aliis  tribus partibus in carrariis publicis». 
Arxiu BVT, 44.
1322, gener. Ponç Vicens ven a Guillem Morató unes cases i farraginal a la plaça del Padró, a la vila. 
RRV (2000: 35).
 
Plaça del Pou de Baix, la
Fonètica:*«Ç«D«ÇD«ÈBS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
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Longitud: 510
Situació: interior

Nom desaparegut d'un lloc rural de Santanyí, situat vora es Pou.

1795, «Platea nuncupata del Pou de abaix». PcP.
 
Plaça del Sucrer, la
Fonètica:*«Ç«D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom antic,  desaparegut  abans  de  1896,  de  sa  Placeta  de  s'Escola,  situada  a 
Santanyí, entre sa Plaça Major i es Carrer des Celler. 

Per a la documentació i la possible motivació, vegeu sa Placeta de s'Escola.
 
Plaça des Arbres, sa
Fonètica:«Ç«D«ÈBR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Plaça des Pou, situada en es Llombards, entre es 
Molí de Ca l'Amo en Jeroni i sa Plaça de l'Església. 

Plaça des Porcs, sa
Fonètica:«Ç«D«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Placeta de sa Porta Murada, situada a Santanyí, 
entre es Carrer de Can Ferrereta i sa Costa d'en Verger, vora sa Porta Murada.
 
Plaça des Porcs, sa
Fonètica:«Ç«D«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Plaça, situada a s'Alqueria Blanca, vora l'església. 
Antigament hi pesaven els porcs en temps de matances i s'hi exhibien els més grossos de 
la contrada, segons informació de M. Pons.
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Plaça des Pou, sa
Fonètica:«Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior

Lloc urbà des Llombards, situat entre es Molí de Ca l'Amo en Jeroni i sa Plaça 
de l'Església. Deu el nom a una captació d'aigua, avui tapada, situada a un racó de la via, 
a la part contrària de sa Torre de Cas Forner. Era un pou llarguer amb dos jocs de rests, 
un dels quals era de So n'Amer i l'altre públic (potser abans era de Son Belard). Mentre 
un poal baixava, l'altre pujava. Hi havia un obi amb un extrem col·locat sobre el cintell 
del pou i l'altre dins una pica, en la qual abeuraven les bísties. De tant en tant treien els 
rests  per  assolellar-los  i  les  estenien  fins  a  la  carretera.  El  poble  atribuïa  als  àrabs 
l’autoria de l’excavació. De la plaça, també en diuen sa Plaça des Arbres.
 
Plaça des Toros, sa
Fonètica:«Ç«D«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Nom metafòric d'un conradís delimitat  per un mur de contenció, situat  en es 
Pujol, dins es Sementer de sa Bassa, entre es Pouet i es Pou des Bonys. Se li dóna tal 
nom per l'angle corbat del mur.
 
Plaça Major, sa
Fonètica:«Ç««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Via  urbana  de  Santanyí,  situada  en  el  centre  històric  de  la  població.  Està 
presidida per l'església. Enmig, hi ha un pou públic cegat. Té més l'aspecte d'un carrer 
ample  que  d'una  plaça.  El  2002  n'ha  estat  totalment  renovat  el  paviment.  Per 
antonomàsia, es diu més sovint sa Plaça. El gentilici és placer. 

1274, 10 de maig, «la plaça de davant la bassa». APF (1974:34).
1287, 3 d'agost, la plaça. APF (1974:35).
1288, 25 de febrer, la plaça. APF (1974:35).
1294, 24 de juliol, la plaça. APF (1974:18).
1365, 13 de desembre, la plaça. RRV (2000: 51).
1393, 14 de desembre, la plaça. RRV (2000: 60).
1401, 4 de novembre, «la plaça de dita pobla»; «la plaça del poble». M. Danús (1990: 172).
1402, 10 de maig, «la plaça de dita parròquia». M. Danús (1990: 172).
1424, 27 de març, la plaça. RRV (2000: 69).
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1301, 5 de febrer, «la plaça de la vila». RRV (2000: 26-27).
1322, «la plaça de la vila». RRV (2000: 35).
1340, 26 d'abril, «la plaça de la vila». RRV (2000: 38).
1400, 20 de setembre. Se cita la plaça com a confrontant d'un alberg. M. Danús (1990: 166).
1409, 31 de setembre, plaça del poble.  M. Danús (1990: 188-189).
1411, 24 d'agost. Es ven un alberg dins la pobla de Santanyí que confronta amb el camí que va a Ciutat i 
la plaça de Santanyí. M. Danús (1990: 189).
1411, 4 de novembre. Se subhasta un alberg que confronta amb la plaça de Santanyí. M. Danús (1990: 
190).
1578. S'estimen a Rafel Clar unes «cases amb la claustra, situades a la plasa». Stims, f. 4 v.
1747, 28 de desembre, la plasa. PMP.
1830, la Plaza Real. APS.
1893, 24 de març. Es construeixen les voravies de la Plaça. Arxiu BVT, 675.

Plaça Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Via urbana de ses Salines, situada dins l'antiga Tanca de Son Baró. Nom oposat 
al de sa Plaça Vella. 

Plaça Vella, sa
Fonètica: «Ç«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Via pública de ses Salines, situada en el centre històric de la població, davant 
l'Església Vella. El nom s'oposa al de sa Plaça Nova. 

Placeta d'en Llaneres, sa
Fonètica: ««Ç««D«´«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Placeta de la Canal, situada a la vila de Santanyí, 
entre  es  Carrer  de  Can  Llaneres  i  es  Carrer  des  Sol.  Pren  el  nom  d'una  casa  de 
remarcable arquitectura i d'aspecte senyorial.

Placeta de Can Colovet, sa
Fonètica: ««Ç««D«ÇNÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
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Longitud: 510.5
Situació: interior

Espai urbà de Santanyí, situat a la confluència de sa Costa d'en Verger i es Carrer 
de s'Aljub. És l'origen des Camí des Pou, que, a més, és la via que va en es Llombards. 
Oficialment està dedicat al pintor argentí Francisco Bernareggi (1878-1959). A la vora 
hi ha es Molí d'en Colomí (vegeu l’entrada corresponent). Dins l'actual àrea de la plaça 
hi havia antigament un altre molí, del qual encara es veuen restes (vegeu el Molí d’en 
Trapasser). A un costat de al placeta s'aixeca una creu de terme (vegeu sa Creu de Can 
Colovet). El nom es deu al veïnatge de l'antiga casa dels Calders, avui Can Colovet. 
Modernament, també se'n diu sa Placeta des Tren.

1929. Descobriment de la làpida «Plaza del Pintor Francisco Bernareggi». Arxiu BVT, 742.
 
Placeta de Can Parra, sa
Fonètica: ««Ç««D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Placeta de sa Porta Murada, situada a Santanyí, 
entre es Carrer de Can Ferrereta i sa Costa d'en Verger, vora sa Porta Murada. Pren el 
nom d'una casa senyorial del segle XIX.
 
Placeta de la Canal, sa
Fonètica: ««Ç««D«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Espai urbà de la vila de Santanyí, situat entre es Carrer de Can Llaneres i es 
Carrer  des  Sol.  Agafa  el  nom  de  sa  Canal  des  Pou  del  Rei  (vegeu  l’entrada 
corresponent), aqüeducte del segle XVIII que passava per aquest indret (BVT, 1960). 
Segons la tradició hi havia l'antiga església de Santanyí. Aquesta creença popular, mai 
no documentada per escrit, degué néixer del fet que sobre la façana d'una casa hi ha una 
creu de pedra amb un Crist i una marededeu en alt relleu, cosa molt freqüent en els 
edificis rurals. Una altra casa conserva una imatge de pedra d'una santa a la façana i un 
altre edifici que fou enderrocat també tenia una imatge sobre l’entrada. Finalment, un 
relleu d'una creu de terme amb la data de 1761 ornamenta el portal d'una altra vivenda. 
És remarcable, per la seva arquitectura, la casa de Can Llaneres.

També es diu sa Plaça de la Canal,  sa Placeta de sa Canal i  sa Placeta d'en 
Llaneres. El fet que sa Canal des Pou del Rei no presenti cap variant amb article literari 
fa pensar que la seva aparició en el nom de la placeta pot haver sorgit de l'ús eclesiàstic, 
en anunciar sobre la trona l'itinerari de les processons.

Placeta de s'Escola, sa
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Fonètica: ««Ç««D««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Espai urbà de Santanyí, situat entre es Carrer des Celler i sa Plaça Major. Està 
presidida per la façana lateral del Roser i, en segon terme, pel costat de l'Església Gran. 
Les cases són dels segles XIX i XX i alguna d'anterior. El nom es basa en un edifici 
adossat al Roser, avui desaparegut, que havia servit d'escola (vegeu s'Escola Vella) i 
abans probablement de sagristia. També es diu sa Placeta de s'Escola Vella.

L'any 1926 se li donà el nom de Plaza de Miguel Primo de Rivera; el 1931 passà 
a dir-se oficialment Plaza de la República; el 1937 es rebatejà amb el nom de Plaza del 
General Goded i el 1986 amb el de Plaça de la Constitució, que n'és l'actual. Vegeu M. 
Barceló i Vidal (1989: 34-36).

El  nom més  antic  conegut  és  el  de  [Plaça]  del  Sucrer,  que  podria  tenir  per 
referent el mateix personatge (desconegut) que motivà el topònim es Cocons des Sucrer 
(vegeu l’entrada corresponent). No seria estrany que aquest venedor de sucre hagués 
tengut el forn públic que va existir a Can Gaspar, la casa nombre deu d'aquest indret.

1896, 2 de juliol, «la Plaza de la Escuela, antes del Sucrer». PcG.

Placeta de s'Escola Vella, s'
Fonètica: ««Ç««D««Ç�«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Placeta de s'Escola, situada dins el nucli urbà de 
Santanyí, entre es Carrer des Celler i sa Plaça Major.
 
Placeta de sa Canal, sa
Fonètica: ««Ç««D«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Placeta de la Canal, situada a la vila de Santanyí, 
entre es Carrer de Can Llaneres i es Carrer des Sol.
 
Placeta de sa Porta Murada, sa
Fonètica: ««Ç««D««Ç�R«ÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior
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Espai urbà de la vila de Santanyí, situat entre es Carrer de Can Ferrereta i sa 
Costa d'en Verger, vora sa Porta Murada. També es diu sa Placeta de Can Parra, sa 
Placeta des Porcs i sa Plaça des Porcs. 

1878, 19 de maig, la Plazuela de la Puerta. LAAS.
 
Placeta del Rafalet, la
Fonètica: *««Ç««D«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511
Situació: interior

Espai possiblement urbà, situat a Santanyí, prop des Rafalet, a lloc desconegut. 
Citat entre els confrontants des Rafalet.

1878, 8 d'agost, la plazuela del Rafalet. PcJA. 
 
Placeta des Porcs, sa
Fonètica: ««Ç««D«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Placeta de sa Porta Murada, situada a Santanyí, 
entre  es  Carrer  de  Can  Ferrereta  i  sa  Costa  d'en  Verger,  vora  sa  Porta  Murada. 
Denominació motivada pel fet que antigament s'hi feia mercat de bestiar, especialment 
porcí.
 
Placeta des Tren, sa
Fonètica: ««Ç««D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada,  moderna,  de  sa  Placeta  de  Can  Colovet,  situada  a 
Santanyí, a la confluència de sa Costa d'en Verger i es Carrer de s'Aljub.

1890, 5 de gener, «la plazuela de la Cruz de la calle del Aljibe». Sembla més una indicació de situació que 
un vertader topònim. LAAS.
 
Plana, na
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
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Longitud: 516.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa de s'Alqueria Blanca, situada dins l'ansa de Mondragó, a ses 
Puntetes, entre sa Pesquera des Obladells i s'Alt. Es diu així per una roca llisa que hi ha, 
a un metre d'altura sobre la mar.
 
Plana, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 507
Situació: interior

Tancat situat en es Llombards, vora la mar, dins es Rafal des Porcs, entre es 
Màrmols i la partió de sa Vallet. És de forma irregular, d'uns 1500 m de llargària, per 
uns 1150 de màxima amplària. En gran part, s'aixeca entre els 40 m i els 60 m sobre el 
nivell de la mar. Cap a la zona més elevada hi ha tres emplaçaments de navetes.

Vegeu el cançoner.
 
Planada, sa
Fonètica: ««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Conradís amb arbres, situat a s'Alqueria Blanca, en es Pujol, dins es Sementer de 
sa Bassa, entre es Farratgers i es Comellar des Noguers.
 
Planes, les
Fonètica: *«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Rafal de nom desaparegut i de localització desconeguda. Segons els documents 
era de So n'Amer i confrontava amb na Castellot. És possible que no sigui un topònim 
descriptiu  i  contengui  el  cognom  dels  antics  propietaris.  Seria,  així,  un  topònim 
semblant al de ses Valentines, ses Manreses, etc.

1578. S'estima a Miquel Burguera, fill de Llorenç, «un Rafal denominat les planes». Stims, f. 84 v.
1585-1586. En una relació de terres mesurades per qüestions fiscals, se citen quinze quarterades bones de 
Miquel Burguera de les Planes. RRV (2000: 136).
1602, 29 de gener. Defunció de l'honor Miquel Burguera de les Planes. Arxiu BVT,  486.
1615. Llorenç Burguera denuncia els danys que li fan a les Planes. RRV (2000: 151). 
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1684, 17 de maig. Enterrament de l'honor Llorenç Burguera Planes de Son Morlà, batle reial aquest any. 
RRV (2000: 157).
1684, 15 d'octubre. Enterrament de Guillem Burguera, dit de les Planes. Arxiu BVT, 505.
1695. Se cita Llorenç Burguera de «las Planes». ARM, D-1281.
1784, «pasatje dit de las Planas». Citat com a confrontant des Camp d'en Torrella. PcR.
1872, las Planas. El document ho cita com a pertanyent a So n'Amer. PMV. 
1874, las Planas. Pertanyen a So n'Amer, segons el document. PcMM.
1899, Las Planas. PMV.
1899, Las Planas. La finca en qüestió era prop de na Castellot. PcM.
 
Planes, na
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  prop de Portopetro, 
entre Son Durí, s'Olivera, s'Ullastre Verd, etc. Nom d'explicació dubtosa, que tant pot 
ser basat en un antropònim, com en l'horitzontalitat del terreny.
 
Planes, na
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Pesquera de la costa de s'Alqueria Blanca, situada prop des Caló de ses Egües, 
entre sa Punta des Caló de ses Egües i na Fonda. La roca fa una esplanada d'unes 12 
passes de llargària, per unes 6 passes d'amplària, amb un cocó, elevada uns 3 m sobre el 
nivell  de  la  mar.  Darrere,  les  penyes  fan una  mena d'amfiteatre d'uns  5 m d'altura. 
Modernament, hi han fet unes escales que davallen fins a la mar.
 
Planes, na
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Calonge, situada a sa Punta Grossa, entre es Racó de sa 
Creu i na Freda. Es pesca sobre un llarg cingle de 2 m d'amplària, a uns 3 m sobre la 
mar i al peu d'unes penyes de 3 m d'altura. Potser pren el nom des Racó de na Planes, ja 
que si no és així el topònim està posat amb ironia, perquè el cingle és de superfície molt 
irregular.

CTM, p. 1068; MGM, 43 11a. V. M. Rossselló Verger (1961-1962: 44).

Plans de les Salines, els
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Fonètica: *«Ç«««È«
Terme: ses Salines
Mapa: ? 
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit, de localització desconeguda. 

1695, els Plans de las Salines. ARM, D-1281.

Plans Grossos, els
Fonètica: *NÈR�
Terme: Santanyí
Mapa: ? 
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit, de localització desconeguda. L’article de la pronúncia virtual es 
basa en la documentació del lloc següent.

1818, Plans Grosos. Apeo de Garay (Santanyí).

Plans Petits, els
Fonètica: *Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: ? 
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit, de localització desconeguda. 

1818, los Plans Patits. Apeo de Garay (Santanyí).

Platges, ses
Fonètica: «ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny conradís sense arbres, de forma irregular, dividit en diverses partides i 
situat a Calonge, vora Cala Llonga, entre sa Pleta de ses Platges i ses Calabreses. Ara és 
ocupat per la mar, perquè fa uns anys prolongaren terra endins el port de Cala Llonga, 
en una distància d'uns 400 m.
 
Platgeta, sa
Fonètica: ««ÈZ««
Terme: ses Salines
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Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 500
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Platjola, lloc del litoral saliner, situat damunt l'illa 
de na Guàrdies, entre sa Fermadora i sa Pedrereta.

Platja, sa
Fonètica: «ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Entrada de la mar del litoral curiablanquer, situada a Portopetro, entre es Caló de 
sa Cova Figuera i es Caló des Moix.  Té unes 125 passes de llargària. Abans estava 
constituïda per arena negrosa, color possiblement motivat per la presència de llot. Quan 
feren el moll del port canviaren els corrents i va desaparèixer. Ara és una zona de poca 
aigua amb pedres aportades per les torrentades. La línia de la ribera és de forma llunada 
i està circumdada per la carretera que va a Cala d'Or. Darrere hi ha una comunitat de 
nombroses jonqueres  i  un sol  tamarell.  Antigament  s'hi  criaven enclotxes.  Fa molts 
anys, no se saps quants, però era abans de 1916, que hi capturaren un vell marí.

CTM, p. 1214.

1818, le Plage. Era de Jeroni Rigo «de la punta». Apeo de Garay (Santanyí).

Platja, sa
Fonètica: «ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518
Situació: interior

Sementers  de  terra  bona,  situats  a  Portopetro,  vora  la  confluència  i 
desembocadura de dos torrents:  el  que baixa  de na Beu i  el  que ve de sa Rota des 
Bielets. Antigament devia ser domini de la mar. Ho corrobora el nom de s'Alegaret, que 
deu referir-se a un antic algar i el fet que hi ha informants que recorden haver vist norais 
excavats a la roca del penya-segat, avui reblit, des Pou de sa Plaja.

1818, le Plage. Apeo de Garay (Santanyí). 

Platja des Caragol, sa
Fonètica: «ÇZ«D««R«ÈÄ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 503.5
Situació: litoral
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Arenal  de la  costa  llombardera, situat  entre es Cap de ses Salines  i  Cala en 
Tugores. Tancat per sa Punta Negra i  s'Illot  d'en Curt,  és  el  més llarg del terme de 
Santanyí, amb uns 700 m de longitud, comptant una petita zona rocosa que hi ha prop 
de sa  Punta Negra.  La mar hi  treu alga sovint  i  darrere  hi  ha una serra dunar  amb 
vegetació de cards marins i lliris de mar i una capçalera de pins, savines i mates. A la 
part de ponent hi ha nombrosos peus d'Ononis crispa (vegeu es Arenalets). La badiola 
que tanca és gairebé l'únic lloc de la mar del terme santanyiner on encara hi ha alguna 
nacra (Pinna squamosa).

Rep el nom del tancat de sa Vallet on es troba. És, doncs, un topònim terrestre 
expandit  cap a la  mar (vegeu es Caragol).  També es diu s'Arenal  des Caragol i,  de 
vegades  i  per  simplificació,  es  Caragol,  coincidint  amb  el  nom  del  tancat.  En  un 
document medieval apareix sota el nom de cala.

CTM, p. 1068; MGM, 44-6c. 

1390-1391,  la dita cala del Caragol; la cala del Caragol. G. Llompart Moragues (1984: 109 i 112).
1850, 16 de juliol. Ha naufragat en la Punta Negra, o el Caragol, la polancra espanyola Lealtad. RRV 
(2000: 202).
1884, Es Caragol. L. Salvator (1884: 765).

Platja des Carbó, sa
Fonètica: «ÇZ«D««RÈB
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Arenal de la costa salinera, situat entre Cala en Tugores i sa Platja des Dolç i 
entre es Carregador des Carnatge i es Cap de sa Paret des Carbó. Té uns 1200 m de 
llargària i una zona dunar amb vegetació de cards marins i lliris de mar. Darrere hi ha un 
frondós pinar. També es diu s'Arenal des Carbó i ambdues denominacions parteixen del 
tancat de sa Vall dit es Carbó. El MGM li dóna el nom de sa Platja de ses Roquetes, que 
no apareix en el present registre oral. El topònim es repeteix en el terme de Campos, 
prop de ses Covetes.
 
Platja des Dolç, sa
Fonètica: «ÇZ«D«RÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 500
Situació: litoral

Arenal de la costa salinera, situat entre sa Platja des Carbó i es Port. Té unes 410 
passes de llargària, compreses algunes zones rocoses interposades. La vegetació és de 
cards  marins,  barrella  i  Atriplex  halimus.  També en diuen simplement  es  Dolç,  per 
expansió del nom de la sorgència salobre que flueix dins sa Bassa des Dolç.
 
Platja des Estanys, sa
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Fonètica: «ÇZ«D««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 499
Situació: litoral

Variant antiga i minoritària, no cartografiada, de sa Platja des Marquès, situada 
en sa major part dins el terme de Campos i amb minsa penetració dins el de ses Salines. 
Nom recolzat en els aiguamolls veïns, dits es Estanys de sa Sal.
 
Platja des Marquès, sa
Fonètica: «ÇZ«D«R«RÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 499
Situació: litoral

Arenal d'uns 500 m de longitud, situat en sa major part dins el terme de Campos. 
Un petit sector d'uns 50 m de llargària es troba a l'inici del terme saliner. El nom li ve 
del  propietari  d'aquest  petit  fragment,  el  marquès del  Palmer.  De forma minoritària, 
encara tenen ús els topònims antics de sa Platja des Estanys i sa Platja des Molí de 
s'Estany.  Ocasionalment  se  senten  també  els  topònims  es  Coto  (vegeu  l’entrada 
corresponent)  i  ses Arenes, que són més pròpiament les designacions de les finques 
veïnes, en els termes de ses Salines i de Campos, respectivament.
 
Platja des Molí de s'Estany, sa
Fonètica: «ÇZ«D«RÇD««Èø
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 499
Situació: litoral

Variant  antiga,  molt  minoritàira,  no  cartografiada,  de  sa  Platja  des  Marquès, 
situada a cavall entre els termes de Campos i de ses Salines, en sa major part dins aquell 
municipi. El topònim va néixer per una construcció veïna, avui inexistent.

Platjola, sa
Fonètica: ««ÈZ�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 500
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat damunt l'illa de na Guàrdies, entre sa Fermadora i 
sa  Pedrereta.  És  un  redolet  d'arena  de  6  passes  d'amplària,  dins  un  petit  racó. 
Segurament  augmenta  o  disminueix,  segons  l'estat  de  la  mar.  Hi  ha  almenys  set 
perforacions  rectangulars  obertes  a  la  roca,  d'uns  0'20  m per  0'10  m que  han estat 

1231



interpretats com a punts de suport d'un mollet de fusta que els cartaginesos haurien fet a 
l'illa. De l'indret, també en diuen sa Platgeta.

Pleta, la
Fonètica: *«È««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny situat a Santanyí, a lloc desconegut. Possiblement 
era en les proximitats des Velar.

1401, 31 d'octubre. Romeu Albert, Bartomeu Albert i la seva dona Caterina venen a Tomàs Vicens una 
sort de terra tancada dita la Pleta. Confronta amb camí públic i tanca de dit Romeu dita la Vilar [sic]. M. 
Danús (1990: 169).
1411, 8 de desembre. Guerau Rigo ven a Simó Venrell dues tanques anomenades la Pleta. Confronten 
amb la tanca de Guillem Bramona, dita lo velar, carrer públic que va al camp d'en Torrella i camí que va a 
l'alqueria Benilassar. M. Danús (1990: 190).

Pleta, la
Fonètica: *«È««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim situat en es Llombards, a lloc desconegut.

1514, la pleta. RRV (1992).
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de planta quadrangular, situada a la Costa, entre Can Capeller i es Tancat 
de sa Figuera. Sembla un esvaït.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior
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Espai de vegetació natural, de forma irregular, situat a s’Alqueria Blanca, en es 
Pujol, entre es Tancat de sa Pleta i es Pujol d'en Relleta. Té unes mesures mitjanes d'uns 
600 m de llargària per uns 200 m d'amplària. La vegetació és d'ullastres, pins, estepa 
blanca,  mata-selva  (Rhamnus  alaternus)...  Hi  ha  també  un  exemplar  de  savina 
(Juniperus phoenicea). Dins el llit dels torrents que la travessen hi ha alzines. 
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb arbres  i  un  redolet  de  vegetació espontània,  situat  a 
s'Alqueria Blanca, entre es Clos des Garrovers i es Blanquer.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, dins es Serral Nou, entre 
es Parat de s'Olivera i sa Costa. Mitja tanca és conradís i l'altra meitat pleta.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Tancat  de  forma  irregular,  cobert  de  vegetació  espontània,  situat  en  es 
Llombards,  dins  es  Rafal  des  Porcs,  entre  l'Hospital  i  es  Pinaret.  Té  unes  mesures 
màximes aproximades de 700 m per 350 m.de 
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny santanyiner de forma irregular, cobert de vegetació espontània, situat a 
Son Sanç, entre sa Tanca de s'Era i es Figueral.
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Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Espai clos, de forma irregular, amb vegetació natural, situat a Santanyí, entre na 
Perellona i sa Tanca des Porxo.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Pleta de n'Andreu Petit, situada a la Costa, entre 
na Bernadeta i na Pou.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, cobert de vegetació natural, situat en es Llombards, 
dins na Roqueta.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 519.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a Calonge, dins Can Marines, en el lloc dit es 
Garballó. S'hi troben conradissos amb arbres i zones de vegetació espontània.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior
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Tanca triangular amb arbres, situada a la Costa, dins sa Quintana de Son Vidal, 
entre es Pouàs i na Marmanya.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada i moderna del nom de sa Serra, situat a la Costa, a sa 
Talaia, entre sa Costa d'en Balutxo i na Frare.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Nom de dos tancons de conreu, de forma irregular, amb pocs arbres, situats en es 
Llombards, vora les terres des Guaret Vell, possiblement dins les antiques pertinences 
de Son Belard. La pleta que originà el topònim ja no hi és.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, situat a Santanyí, vora les cases des Rafal Nou, 
entre es Corral Gran i sa Tanqueta.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tancat de forma més o menys rectangular, situat a la Costa, entre es Turó d'en 
Balutxo i sa Caseta. És cobert de vegetació espontània, exceptuant un petit sector de 
conradís amb arbres.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tanqueta trapezoïdal conradissa amb arbres, situada a la Costa, entre Lo d'en Xet 
i sa Gaieta.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu, amb arbres, dividit en dues tanques, situat a Santanyí, entre 
es Torrent de na Romeguera i sa Vinyeta. No hi ha cap pleta.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situada a s'Alqueria Blanca, 
entre sa Serra des Revell i sa Paret d'en Toni.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, cobert d'ullastrar, situat a Son Danusset, entre sa 
Tanca des Sestadors i es Camí de Ciutat.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezial, situat en es Llombards, vora 
sa Pleta des Corb, entre es Galiner i s'Hort d'en Cotxer. Actualment no hi ha pleta.
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Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de forma irregular, coberta de vegetació espontània, situada a la Costa, 
entre les cases de Can Tanca i sa Costa. 
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny curiablanquer, de forma irregular, amb vegetació espontània i conradís, 
situat a sa Punta, entre na Beu i es Fornàs. 
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Tancó de forma trapezoïdal, cobert de vegetació espontània, situat a la Costa, 
entre Can Rotes i Cas Malric.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Nom d'unes nou tanques de formes generalment irregulars, situades a la Costa, 
entre Can Jordi i na Pou. Hi ha les restes d'un important poblat talaiòtic que conserva 
gran part de la muralla i un talaiot. S’hi ubica la llegenda d’una vedella d’or enterrada. 
Són tanques de conradís també conegudes globalment amb el nom de ses Pletes.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
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Longitud: 514
Situació: interior

Tancat de forma irregular, cobert de vegetació espontània (exceptuant una petita 
rota), situat a Santanyí, dins es Comellars, entre sa Tanca de ses Figueres i es Pletó. Hi 
ha l'antiga caseta del lloquet.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tancat de forma irregular, cobert d'ullastrar, situat a Santanyí, dins Son Morlà 
entre es Clos de Serenyana i ses Figueres de Moro. També es diu sa Pleta Petita. Hi ha 
un fragment de muralla talaiòtica, en mal estat de conservació. 
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca trapezoïdal amb vegetació natural, situada a la Costa, entre es Malanyar i 
sa Punta.

1725, Sa pleta, PcB. Possiblement es tracta d'aquest lloc.

Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 513
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Pleta Nova, situada a Santanyí, dins sa Talaiola, 
entre es Mitjà Gran i es Figueral Vell.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 514
Situació: interior
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Tanca de forma trapezoïdal, ocupada per un esvaït, situada a Santanyí. A dins, hi 
ha les runes de la casa de l’antic lloquet de Son Misser.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu, amb arbres i un corralet, situat a s'Alqueria Blanca, dins el 
lloc dit sa Tanca, entre Can Bitla i es Rotitxol. Ara ja no és pleta.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal, amb arbres, situada a Cas Perets, rere les cases des 
Tancat Nou. La pleta que li donà nom ja no hi és.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de  forma trapezoïdal,  format  per  dues  tanques  de  conreu,  amb pocs 
arbres, situades a la Costa de Son Vidal, entre na Joia i es Torritxolet. Ara ja no hi ha la 
vegetació que en motivà el nom.
 
Pleta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 513.5
Situació: interior

Conradís amb arbres, de forma trapezial, situat a Santanyí, en es Torrent d'en 
Jana, vora es Pins d'en Jaume Lluc. La pleta que en motivà el nom ja no hi és.

Pleta Comuna, sa
Fonètica: «Ç««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
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Latitud: 4356
Longitud: 504.5
Situació: interior

Pleta de forma irregular, situada a ses Salines, entre es Comellars i na Viola. És 
un espai de 900 de longitud màxima per uns 350 m d'amplària mitjana. En part, fou 
roturada  i  s'hi  destrien  les  antigues  parcel·lacions.  Hi  ha  algunes  pedres  in  situ 
interpretables com a possibles residus de navetes.

1893, 2 de juny, Pleta Comuna. LAAS. S'estima en 18 quarterades.
 
Pleta d'en Banyeta, sa
Fonètica: «Ç««D««Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny de forma irregular, cobert de vegetació en sa major part,  situat en es 
Llombards, vora es Lledons, entre es Corral Gran i sa Figuera Roja.
 
Pleta d'en Barrió, sa
Fonètica: «Ç««D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Pleta d'en Boguet, situada a Santanyí, en es Caló 
des Macs, vora sa Tanca Llarga.
  
Pleta d'en Beato, sa
Fonètica: «Ç««D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu arbrat, de forma irregular, situat a s’Alqueria Blanca, entre es 
Torrent d'en Relleta i sa Marina de Ca l'Amo en Llorenç. No hi ha restes de vegetació 
natural.
 
Pleta d'en Benet Bassa, sa
Fonètica: «Ç««D«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508.5
Situació: interior
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Tancó conradís, sense arbres, de forma irregular, situat en es Llombards, entre sa 
Pleta d'en Clar i ses Figueretes.
 
Pleta d'en Beu, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior

Tancat cobert de vegetació natural, situat a s’Alqueria Blanca, entre es Torrent 
d'en Grimalt i Lo d'en Brut.  Possiblement formava part des Cocó des Boc.  Fins i tot 
podria ser que la cavitat que motivà aquest nom des Cocó des Boc s’hagi d’identificar 
amb alguna de les que hi ha dins aquesta pleta, tot i que són petites.
 
Pleta d'en Boguet, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, cobert de vegetació espontània, situat a Santanyí, en 
es Caló des Macs, vora sa Tanca Llarga. Fa poc que hi han fet una casa. Modernament 
es coneix amb el nom de sa Pleta d'en Barrió.
 
Pleta d'en Bonico, sa
Fonètica: «Ç««D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  del  nom de  sa  Pleta  de  sa  Conillera,  situada  a  ses 
Salines, vora es Comellars.
 
Pleta d'en Bonico, sa
Fonètica: «Ç««D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 505
Situació: interior

Pleta gran, de forma irregular, situada a ses Salines, a banda i banda del camí que 
va a sa Talaia Juana, vora na Pastora i  vora el  límit  municipal  de Santanyí. Té una 
llargària mitjana d'uns 500 m i una amplària mitjana d'uns 475 m.
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Pleta d'en Bonjesús, sa
Fonètica: «Ç««D«�Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de forma irregular, ocupat en sa major part per vegetació natural i situat 
a  s’Alqueria  Blanca,  entre  ses  Mates  Negres  i  es  Cocó  des  Boc.  Hi  ha  diversos 
conradissos amb pocs arbres.
 
Pleta d'en Bossa, sa
Fonètica: «Ç««D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal,  cobert de vegetació natural,  situat a s’Alqueria 
Blanca, entre es Pins de Can Sabater i es Torrent de ses Mates Negres.
 
Pleta d'en Carles, la
Fonètica: *«Ç««D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 516
Situació: interior

Topònim  desaparegut,  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  vers  l'actual  Barraca  d'en 
Carles, en les proximitats d'una comuna.

1892, 14 d'octubre, Pleta d'en Carlas. LAAS.
1893, 2 de juny, la Pleta d'en Carlas. LAAS. 
 
Pleta d'en Ceba, sa
Fonètica: «Ç««D«È«B«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
vora es Camí de Calonge, entre es Rotitxol i sa Tanca. No s'hi troba cap redol de pleta.
 
Pleta d'en Clar, sa
Fonètica: «Ç««D«NÈ
Terme: Santanyí
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Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny cobert de vegetació natural, de forma irregular, situat en es Llombards, 
entre ses Boguetes i  sa Comuna. Té una llargària mitjana de 350 m i  una amplària 
regular d'uns 150 m. Modernament hi han fet una casa.
 
Pleta d'en Clar, sa
Fonètica: «Ç««D«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508.5
Situació: interior

Pletó de forma irregular, situat en es Llombards, entre Lo d'en Rigo i sa Pleta 
d'en Benet Bassa. Una de les partions de la finca és la paret exterior d'un fragment de 
muralla talaiòtica i part d'un edifici del poblat de na Treurefoc, conegut a través de les 
publicacions sota el nom de sa Pleta d'en Feo.
 
Pleta d'en Coloma, sa
Fonètica: «Ç««D«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma irregular, cobert de vegetació, situat a Santanyí, en es Cap des 
Moro, entre sa Vinya i es Blanquer d'en Palles.
 
Pleta d'en Colombars, la
Fonètica: *«Ç««D«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un lloc d'ubicació desconeguda. 

1602, 31 de desembre. Fonch trobat mort Miquel Nicolau, àlies Joi, en la pleta d'en Colombàs. Arxiu 
BVT, 488.
 
Pleta d'en Damià Domingo, sa
Fonètica: «Ç««D«D«ÇDÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
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Situació: interior

Terreny de forma irregular, en estat natural, situat a s’Alqueria Blanca, entre es 
Torrent de ses Mates Negres i sa Pleta d'en Relló.
 
Pleta d'en Feo, sa
Fonètica: «Ç««D«MÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma irregular, amb arbres, situada en es Llombards, entre 
na Xurina i na Martina. Amb aquest nom, la literatura arqueològica designa un poblat 
talaiòtic que en realitat es troba repartit dins tanques veïnes, la principal de les quals és 
na Treurefoc.  En el  museu arqueològic de Barcelona hi  ha una estatueta  de bronze 
representant Minerva, de la qual es diu que fou trobada a sa Pleta d'en Feo.
 
Pleta d'en Ferrando, sa
Fonètica: «Ç««D«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Zona forestal situada a Santanyí, entre es Torrent de na Romeguera i sa Cova des 
Teixidor.
 
Pleta d'en Galerí, sa
Fonètica: «Ç««D«ï««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de forma irregular, cobert de vegetació espontània, situat entre na Gran i 
sa Pleta d'en Bonjesús.
 
Pleta d'en Gustí Blonquet, sa
Fonètica: «Ç««D«NÇBÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny cobert de vegetació, de forma irregular, situat a Calonge, entre es Corral 
d'en Xabec i sa Pleta des Galiner. Dins el  comellar hi  ha una sínia.  Blonquet és un 
diminutiu-afectiu de blonco, variant antiga de conco (< AVUNCULU).
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Pleta d'en Jaume Antoni, sa
Fonètica: «Ç««D«ÇZ«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tancat de forma irregular, situat a Santanyí, dins s'Olivera, vora es Carreró de 
ses  Fantasmes.  Està  cobert  d'ullastrar  i  s'hi  troben  nombroses  restes  de  parets 
talaiòtiques.
 
Pleta d'en Llaneres, sa
Fonètica: «Ç««D«´«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Pleta de forma irregular, situada en es Llombards, entre sa Talaia d'en Grimalt i 
sa Pleta d'en Banyeta.
 
Pleta d'en Magí, la
Fonètica: *«Ç««D««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d'un lloc d'ubicació desconeguda, tancat de paret. Tal vegada 
està relacionat amb el de Son Magí, situat a Santanyí, dins es Camp d'en Bover.

1850, 16 de març, la Pleta d'en Magí. PcJA.
1852, La pleta d'en metgí. PcGV. 
1852, 26 de març, La pleta d'en Metjí. PcJA.
1885, pleta d'en Magí. PcP. 
1887, la Pleta d'en Matjí. Testament de Jaume Escales. APS.
 
Pleta d'en Maimó, sa
Fonètica: «Ç««D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tancó de forma rectangular cobert de vegetació espontània, situat a la Costa, 
entre na Cibolla Petita i es Pins.
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Pleta d'en Maleit, sa
Fonètica: «Ç««D««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 502
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal situada a ses Salines, dins es Bartomins, vora Can 
Manresa. De la pleta que li donà nom, només resten dos petits mitjans. La flora està 
composta bàsicament per estepa blanca, estepa negra, romanins i algunes mates, pins i 
ullastres.
 
Pleta d'en Manresa, sa
Fonètica: «Ç««D««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Antic terreny forestal, avui urbanitzat, situat a Santanyí, dins Son Moja, entre sa 
Tanca de sa Barraca i es Pou de Cala Santanyí.
 
Pleta d'en Manresa, sa
Fonètica: «Ç««D««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de forma irregular, cobert de vegetació, situat a Santanyí, dins es Torrent 
d'en Bassa, vora na Pou.
 
Pleta d'en Marimon, sa
Fonètica: «Ç««D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de  forma irregular,  ocupat  per  vegetació  natural,  situat  a  s’Alqueria 
Blanca, entre na Gran i ses Mates Negres.
 
Pleta d'en Metles, sa
Fonètica: «Ç««D«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
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Situació: interior

Terreny cobert de pinar, situat prop de Cala Santanyí, entre es Pins d'en Bernat 
Banyeta i sa Pleta d'en Vermell.
 
Pleta d'en Miquerillo, sa
Fonètica: «Ç««D««ÈR´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512
Situació: interior

Antic terreny forestal, ara totalment urbanitzat, situat a Santanyí, dins Son Moja, 
entre sa Pleta d'en Manresa i es Torrent d'en Neo.
 
Pleta d'en Moll, sa
Fonètica: «Ç««D«È�´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tancat gran, de forma irregular, situat a la falda des Puig Gros, entre ses Rotes i 
sa Coma des Sequer. Una petita part és dedicat a conradís amb arbres.
 
Pleta d'en Palles, sa
Fonètica: «Ç««D«È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma pentagonal irregular,  ocupat en sa major part  per boscatge, 
situat a s’Alqueria Blanca, dins Son Ramon, entre sa Tanca de sa Vinya i es Parat Gran. 
Té una zona de conradís.
 
Pleta d'en Patró, sa
Fonètica: «Ç««D««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-5
Latitud: 4361
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tanca  conradissa  sense  arbres,  situada  a  Santanyí,  a  s’Eixorca,  entre  Lo de 
s’Escolà i ses Tanquetes d’en Patró.
 
Pleta d'en Pep de Morell, sa
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Fonètica: «Ç««D«ÇE«ÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 502.5
Situació: interior

Pleta de forma trapezoïdal situada a ses Salines, dins es Bartomins, entre sa Pleta 
de n'Orell i sa Pleta de l'Amo en Joan des Camp Lledó. S'hi troba una tanca de conreu 
amb arbres i una caseta.
 
Pleta d'en Pep de Morell, sa
Fonètica: «Ç««D«ÇE«ÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4358
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny forestal  de  forma  rectangular,  situat  a  Cas  Perets,  entre  sa  Figuera 
Grossa i es Tancat d'en Nússol.
 
Pleta d'en Perlo, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de  forma irregular,  cobert  de  vegetació,  situat  a  Portopetro,  dins  sa 
Punta, entre sa Costa de s'Hort i sa Barraca Cremada.
 
Pleta d'en Piris, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de forma pentagonal  irregular,  en sa major part  cobert  de vegetació, 
situat en es Llombards, entre ses Boguetes i es Comellars. Dins el conradís hi ha una 
cova pretalaiòtica de planta allargada amb cambra lateral, que fa pocs anys es va reblir. 
 
Pleta d'en Polla, sa
Fonètica: «Ç««D«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519
Situació: interior
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Terreny cobert de vegetació, de forma trapezial, situat a Calonge, prop de Cala 
Llonga, entre es Comellar d'en Feo i sa Pleta de ses Platges.
 
Pleta d'en Pubil, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈB
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Tanca de forma irregular,  amb alguns arbres,  situada a Cas Perets,  vora Can 
Pubil, entre es Rafalet i Lo s'en Capità.
 
Pleta d'en Relló, sa
Fonètica: «Ç««D««È9
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny  de  forma  irregular,  cobert  de  vegetació  natural,  situat  a  s’Alqueria 
Blanca, entre es Torrent d'en Timpanyo i es Serral d'en Sard.
 
Pleta d'en Roca, sa
Fonètica: «Ç««D«È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Pleta des Rafal Palla, situada a ses Salines, entre 
sa Tanca de ses Mates Clares i sa Tanca de Can Xamena.
 
Pleta d'en Roig, sa
Fonètica: «Ç««D«È�S
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, en estat natural, situat a s’Alqueria Blanca, vora es 
Turó d'en Roig, entre es Torrent d'en Tià Moro i na Paratjal.
 
Pleta d'en Rovellat, sa
Fonètica: «Ç««D««È9
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
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Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Nom alternatiu, i segurament més modern, no cartografiat, de s'Esvaït, terreny 
boscós situat a s'Alqueria Blanca, entre Son Ponç Vell i sa Tanca d'en Bitla.
 
Pleta d'en Sales, sa
Fonètica: «Ç««D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny cobert de vegetació, de forma trapezial, situat a Cala Llombards, vora la 
platja. Està parcialment urbanitzat i és conegut sota la variant de sa Marina d'en Sales.
 
Pleta d'en Timpanyo, sa
Fonètica: «Ç««D«Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny  de  forma  irregular,  cobert  de  vegetació  natural,  situat  a  s’Alqueria 
Blanca, entre es Torrent de ses Mates Negres i es Ullastres de Can Sabater.
 
Pleta d'en Tòfol, sa
Fonètica: «Ç««D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de forma irregular, en sa major part forestal, situat a Calonge, vora es 
Corral d'en Xabec, entre es Comellar d'en Miquel Ferrer i es Coster des Jaumets.
 
Pleta d'en Tòfol, sa
Fonètica: «Ç««D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny  de  forma  irregular,  situat  a  Calonge,  prop  de  Cala  d'Or,  entre  es 
Comellar d'en Miquel Ferrer i es Coster des Jaumets.
 
Pleta d'en Vermell, sa
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Fonètica: «Ç««D«M«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Antic espai forestal, avui urbanitzat, situat dins Son Moja, entre sa Pleta d'en 
Metles i Lo d'en Vermell.
 
Pleta d'en Vidal, sa
Fonètica: «Ç««D«MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny santanyiner de forma irregular, cobert de pinar, situat a s'Eriçó, vora sa 
Pleta de Cas Bauç.
 
Pleta d'en Vives, sa
Fonètica: «Ç««D«MÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de forma irregular, cobert de vegetació, situat a Santanyí, vora sa Pleta 
de na Mossa, entre el llit des Torrent d'en Roig i na Milà.
 
Pleta d'en Vives, sa
Fonètica: «Ç««D«MÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny  de  forma  irregular,  cobert  de  boscatge,  pel  qual  discorre  un  curt 
torrentell que aboca les aigüen dins es Torrent de s'Amarador. Està situat a Santanyí, 
entre s'Hort d'en Vives i es Rotons.
 
Pleta d'en Ximena, sa
Fonètica: «Ç««D«SÈ««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 506
Situació: interior

1251



Terreny de forma irregular, situat a Cas Perets, vora les partions de Campos i de 
Santanyí, entre sa Pleta de Son Ferrer i es Turó de sa Cova Juana. Està parcialment 
ocupat per la vegetació natural. Té algunes rotes.
 
Pleta d'en Xina, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny mig conradís i mig forestal, situat a s'Alqueria Blanca, entre na Cama i 
es Torrent de sa Conca. El malnom Xina és un hipocorístic de Francina.
 
Pleta de Ca na Mossa, sa
Fonètica: «Ç««D«Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Pleta de na Mossa, situada a Santanyí, dins es 
Torrent d'en Roig, entre el llit del curs hidrogràfic i na Replà.
 
Pleta de Can Barres, sa
Fonètica: «Ç««D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny cobert de vegetació espontània, de forma trapezial, situat a s'Alqueria 
Blanca, dins sa Talaia des Càrritx, entre es Corralets i sa Tanca des Sestadors.
 
Pleta de Can Carles, sa
Fonètica: «Ç««D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a la Costa, vers Can 
Jordi, dins sa Pleta, entre na Pou i es Cuitor.
 
Pleta de Can Llis, sa
Fonètica: «Ç««D«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
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Latitud: 4355
Longitud: 506.5
Situació: interior

Espai de forma trapezoïdal, situat en es Llombards, vora la partió de ses Salines, 
entre es Rafal Genars i sa Pleta de Can Mel. Està subdividit en sis trossos.
 
Pleta de Can Marc, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca petita, de forma irregular, coberta de vegetació espontània, situada a la 
Costa, entre sa Pleta de n'Andreu Petit i sa Pleta de l'Amo en Lluc Cordella.
 
Pleta de Can Mel, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 506.5
Situació: interior

Terreny des Llombards, subdividit en quatre trossos i situat entre sa Pleta de Can 
Llis i Can Mel. Està seccionat per l'antic pas de la via fèrria.
 
Pleta de Can Mercadal, sa
Fonètica: «Ç««D«Ç«R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Conjunt de dues tanquetes de forma irregular, situat en es Llombards, davant 
Can Mercadal,  dins na Taconera.  Ara ja no hi ha vegetació espontània i  una de les 
tanques és plena de figueres de moro.
 
Pleta de Can Moll, sa
Fonètica: «Ç««D«È�´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Pleta d’en Moll, situada a la falda des Puig Gros, 
entre ses Rotes i sa Coma des Sequer.
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Pleta de Can Reina, sa
Fonètica: «Ç««D«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 505.5
Situació: interior

Actualment ja no és tal pleta, sinó el nom de dues tanques trapezoïdals, amb 
alguns arbres, situades a Cas Perets, entre es Tancat d'en Nússol i Lo des Poncets.
 
Pleta de Can Roca, sa
Fonètica: «Ç««D«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny cobert  de  vegetació,  de  forma  romboïdal,  situat  a  Calonge,  dins  es 
Corral d'en Xabec, vora es Comellar d'en Miquel Ferrer.
 
Pleta de Cas Bauç, sa
Fonètica: «Ç««D«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny forestal, en forma d'exàgon irregular, situat a Santanyí, dins la zona de 
sa Bassa Serra, vora la partió de na Simona. Enmig hi ha una caseta.
 
Pleta de Cas Bauç, sa
Fonètica: «Ç««D«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny cobert de pinar, situat a Santanyí, a s'Eriçó, entre es Pins d'en Blaia i sa 
Pleta d'en Vidal.
 
Pleta de Cas Coix, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior
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Petita  terreny de forma irregular,  situat  en es  Llombards,  entre sa  Pleta  d'en 
Llaneres i es Lledons.
 
Pleta de Cas Mojaral, sa
Fonètica: «Ç««D«ÇRZ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tancat de forma pentagonal irregular, amb vegetació natural, situat a Santanyí, 
dins Son Colombars, vora la partió de Son Garrot Llarg. Hi és remarcable la presència 
de  grans  exemplars  d'Euphorbia  dendroides.  El  malnom  Mojaral és  metàtesi  de 
majoral.
 
Pleta de Cas Pi, sa
Fonètica: «Ç««D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4358
Longitud: 505
Situació: interior

Tanca conradissa, amb arbres, de forma romboïdal, quasi rectangular, situada a 
Cas Perets, entre ses Rotes Noves i sa Marineta d'en Burguera.
 
Pleta de l'Amo Andreu, sa
Fonètica: «Ç««D«ÇÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Extens espai de forma trapezoïdal, de 550 m de llargària per 275 m d'amplària 
mitjana, amb casa i dos trossos de conradís amb arbres, situat a Santanyí, a un extrem 
des Camp d'en Vidal, dins les antigues pertinences de Son Danús Vell. Deu el nom al 
qui  en  fou  comprador,  Andreu  Bonet  Escales,  oncle  d'un  dels  informants,  el  qual, 
juntament amb els seus onze germans, va estar a la possessió de Son Danús.
 
Pleta de l'Amo Antoni Vidal, sa
Fonètica: «Ç««D«ÇÇ�ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507.5
Situació: interior
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Tanca de conreu de forma quadrangular, amb arbres i figueres de moro, situada 
en es Llombards, dins terres de Son Belard, vora es Guaret Vell. La pleta que motivà el 
nom ja no existeix.
 
Pleta de l'Amo en Joan des Camp Lledó, sa
Fonètica: «Ç««D«ÇZÇ«Ç´«ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 502.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal  situat  a ses Salines,  dins es Bartomins,  vora sa 
Pleta  d'en  Pep  de  Morell.  Té  una  llargària  mitjana  aproximada  de  500  m per  una 
amplària de 170 m i està integrat per diverses àrees forestals, conradissos sense arbres i 
horts.
 
Pleta de l'Amo en Lluc Cordella, sa
Fonètica: «Ç««D«ÇÇ´RÈD´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de forma aproximadament  romboïdal,  coberta de vegetació espontània, 
situada a la Costa, entre na Bernadeta i na Pou.
 
Pleta de Morell, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 503
Situació: interior

Tot el territori sota aquest nom, també dit sa Pleta Morell, està situat entre na 
Frare i sa Vall i el travessa la carretera que va de ses Salines a sa Colònia. És un terreny 
de forma trapezoïdal, de quasi 800 m de llargària mitjana, per 700 m d'amplària mitjana, 
subdividit en  nombroses parcel·les, moltes de les quals són dedicades a reguiu i d'altres 
a secà; algunes són incultes. La primitiva trama de les divisions sembla que era formada 
per solars d'uns 100 m per 60 m. 
 
Pleta de Morellet, sa
Fonètica: «Ç««D«R«È´«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 503.5
Situació: interior
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Tancat  de  forma irregular,  quasi  rectangular,  cobert  de  vegetació espontània, 
situat a ses Salines dins la possessió de Morellet. Té una petita franja de terreny roturat 
vora la carretera. Les seves mesures s'acosten quasi als 600 m de llargària per quasi 200 
m d'amplària.  Se situa sobre  la  corba de nivell  dels  50 m, que aquí  forma un dels 
extrems  de  l'escaló  que  separa  la  plataforma  tortoniana  de  Santanyí  dels  terrenys 
quaternaris de Campos. També se'n diu sa Pleta Morellet, sense la preposició.
 
Pleta de n'Andreu Petit, sa
Fonètica: «Ç««D««ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511.5
Situació: interior

Conjunt de tres tanques situades a la Costa, entre na Bernadeta i na Pou. Sols 
una és  pleta;  les  altres  dues  són conradisses,  amb pocs  arbres.  Per  antonomàsia,  es 
designen també amb el nom de sa Pleta.
 
Pleta de n'Orell, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 502.5
Situació: interior

Espai petit de forma rectangular, situat a ses Salines, dins es Bartomins, vora sa 
Pleta d'en Pep de Morell. A un racó, té un tanconet de terra conradissa.
 
Pleta de na Beata, sa
Fonètica: «Ç««D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny en forma de pentàgon irregular, situat a Santanyí, dins Son Sanç, al sud 
de sa Pleta de sa Vall. Està dividit en quatre tanques, dues de les quals sembla que eren 
conradisses, cosa que corrobora la variant de s'Esvaït de na Beata.
 
Pleta de na Beata, sa
Fonètica: «Ç««D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior
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Terreny cobert  de  vegetació,  de  forma  quasi  rectangular,  situat  a  s'Alqueria 
Blanca, entre sa Bassa des Coll i es Parat de s'Ullastre.
 
Pleta de na Burguera, sa
Fonètica: «Ç««D««BRÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519
Situació: interior

Antic terreny forestal,  de forma irregular,  ara completament  urbanitzat,  situat 
vora Cala Llonga, entre Lo d'en Blai Blai i ses Platges. 
 
Pleta de na Lluca, sa
Fonètica: «Ç««D««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Pleta de forma trapezoïdal, situada a la Costa, entre na Jaume i Lo des Sabaters.
 
Pleta de na Mossa, sa
Fonètica: «Ç««D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de forma irregular, amb vegetació espontània, situat a Santanyí, dins es 
Torrent d'en Roig, entre el llit del curs hidrogràfic i na Replà. També en diuen sa Pleta 
de Ca na Mossa. Se n'havia artigat algun sector.

CTM, na Mossa; MGM, íd., 43-5c.

Pleta de na Pou, sa
Fonètica: «Ç««D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, cobert  de vegetació espontània,  situat  a Santanyí, 
entre sa Rota des Pi i na Pinar. És de la família dita Ca na Pou.
 
Pleta de na Set, sa
Fonètica: «Ç««D««ÈE
Terme: ses Salines
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Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506.5
Situació: interior

Tanca  de  forma  romboïdal,  migpartida  entre  conradís  i  pleta,  situada  a  Cas 
Perets, entre na Set i es Tancat Nou.
 
Pleta de na Timonera, sa
Fonètica: «Ç««D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de forma irregular, allargasat, situat a s'Alqueria Blanca, entre sa Bassa 
des Coll i es Torrent d'en Vica. En sa major part és cobert de vegetació espontània, però 
té un sector de conradís.
 
Pleta de sa Conillera, sa
Fonètica: «Ç««D««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505
Situació: interior

Extensa zona forestal d'uns 700 m de llargària per uns 175 m d'amplària mitjana, 
situada a ses Salines, dins en es Rafal Genars i dins el lloc dit sa Conillera. És coneguda 
també amb el nom de sa Pleta d'en Bonico.
 
Pleta de sa Jaia, sa
Fonètica: «Ç««D««ÈZ9«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma pentagonal, xapada per una paret.  Es troba a Cas 
Perets, dins les terres de Can Nova.
 
Pleta de sa Madona Coloma, sa
Fonètica: «Ç««D«««ÇD�«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 514
Situació: interior
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Terreny de forma irregular, cobert  de vegetació espontània,  situat  a Santanyí, 
dins es Torrent d'en Roig, vora es Camí de na Replà. S'hi han construït diverses cases.
 
Pleta de sa Madona Lluca, sa
Fonètica: «Ç««D«««ÇD�«È´«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 505.5
Situació: interior

Jo no és una pleta, sinó una tanca de forma romboïdal, situada a Cas Perets, entre 
es Tancat Vell i es Tancat d'en Palles.
 
Pleta de sa Punta, sa
Fonètica: «Ç««D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny cobert  de  vegetació,  de  forma  irregular,  situat  a  s'Alqueria  Blanca, 
davant les cases de sa Punta, entre sa Pleta Gran i sa Platja. Té uns 475 m de llargària, 
per quasi 300 m d'amplària màxima.
 
Pleta de sa Tanca, sa
Fonètica: «Ç««D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Santanyí, prop de la 
vila, dins sa Tanca, vora es Carreró des Garrovers. La pleta que originà el nom ja no 
existeix.
 
Pleta de sa Torre, sa
Fonètica: «Ç««D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de forma ròmbica,  cobert  de vegetació espontània,  situat  a  Calonge, 
entre sa Torre i es Camí Llarg de sa Conca.
 
Pleta de sa Torre, sa
Fonètica: «Ç««D««È«
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en set tanques, situat 
en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, entre es Camp des Pi i es Camp Redó. El 
referent  del  determinant  es  sa  Torre  Almunia,  situada a  les  immediacions.  La pleta 
testimoniada pel topònim ja no hi és. D'aquest lloc se'n diu també es Tancat de sa Torre.
 
Pleta de sa Vall, sa
Fonètica: «Ç««D««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, compost per cinc tanques de conreu amb arbres i dos 
espais amb vegetació natural, situat cap a s’Alqueria Blanca, dins Son Sanç. Té unes 
mesures aproximades de 300 m per 350 m.
 
Pleta de ses Bacives, sa
Fonètica: «Ç««D««RB«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, situat a Santanyí, dins Son Danús Vell, entre sa 
Pleta  des  Cards  i  ses  Figueres  de Moro.  La tanca central  és  ara  un hort.  L'adjectiu 
baciva, aquí substantivat, fa referència a l'ovella que no cria.
 
Pleta de ses Estepes, sa
Fonètica: «Ç««D«««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny cobert  de vegetació natural, de forma trapezoïdal,  situat a s'Almunia, 
entre es Comellars i es Torrent d'en Celler.
 
Pleta de ses Frites, sa
Fonètica: «Ç««D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
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Situació: interior

Terreny de forma irregular, cobert de vegetació natural, situat entre ses Mates 
Negres i sa Comuna de sa Cova d'en Cabrer.

El topònim al·ludeix a dues germanes que vivien al peu de Consolació. Sobre el 
malnom, vegeu Ca ses Frites.
 
Pleta de ses Gatoves, sa
Fonètica: «Ç««D««RÆ«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de forma irregular, en sa major part cobert de vegetació natural, situat a 
Santanyí, al sud de sa Rota des Pi, vora na Joia i vora na Serral. Té un tros de conradís 
arbrat. Sembla que és el mateix lloc que apareix documentat sota el nom de la Rota de 
ses Gatoves (vegeu l’entrada corresponent). El determinant fa referència a l'abundància 
de l'espècie Genista lucida.

Pleta de ses Ovelles, sa
Fonètica: «Ç««D«««È«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny boscós, de forma irregular, situat a Santanyí, entre es Torrent Fondo i na 
Gat.
 
Pleta de ses Platges, sa
Fonètica: «Ç««D««ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny forestal de Calonge, situat vora Cala Llonga, entre sa Pleta d'en Polla i 
ses Platges. Ara està seccionat per una carretera de circumvalació de Cala d'Or.
 
Pleta de ses Rotes, sa
Fonètica: «Ç««D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 519
Situació: interior
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Terreny forestal, de forma quasi quadrangular, situat a Calonge, vora ses Rotes, 
entre es Comellar d'en Miquel Ferrer, es Torrent des Vedells i na Puig.
 
Pleta de ses Sivines, sa
Fonètica: «Ç««D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny  de  forma  trapezoïdal,  cobert  de  vegetació  espontània  i  parcialment 
edificat, situat vora es Torrent de s'Almunia, dins sa Marina d'en Cama. Per tota la zona 
de s'Almunia hi ha savines, però les d'aquesta pleta són remarcables per la seva altura i 
pel gruix de les soques.
 
Pleta de ses Tancasses, sa
Fonètica: «Ç««D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 507.5
Situació: interior

Àrea forestal llarga, de forma irregular, situada a Son Danús Nou, d'uns 575 m 
de llargària per uns 175 m d'amplària, situada entre ses Moneies i es Camp de s'Avenc. 
També és coneguda amb la variant simplificada de ses Tancasses.

S'hi  troba  un  extens  poblat  talaiòtic,  tancat  parcialment  de  muralla,  amb 
nombroses construccions mig cobertes per l'ullastrar. Cal destacar-ne el talaiot central, 
un  fragment  de  murada  construït  amb  la  mateixa  tècnica  de  la  gran  habitació  de 
s'Hospitalet (Manacor) i un cocó que aguanta l'aigua durant un cert temps. Dos forns de 
calç  han estat la causa de nombroses destruccions que han afectat seriosament diverses 
estructures. 

1789, 11 de setembre, (còpia del 20-5-1817), «Son Danús, antes Binilletxar, en la cual se halla inclusa 
otra posesión llamada las Tancases». Testament de l'hereu Danús. PcJA.
1924, sa Pleta de ses Tancasses. J. P[arera] (1924: 168-169).
1946, La Pleta de ses Tancasas. PcP.
 
Pleta de Son Ferrer, sa
Fonètica: «Ç««D«Ç�M«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Terreny forestal de forma rectangular, amb alguns petits espais roturats, situat a 
Santanyí, vora la partió de Campos, entre sa Pleta d'en Ximena i sa Marina d'en Cabrer.
 
Pleta de Son Marimon, sa
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Fonètica: «Ç««D«Ç�RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, cobert per la vegetació natural, situat dins sa Rota de 
ses Guixes,  vora na Felipa. No forma part  de Son Marimon. Es diu així  perquè els 
propietaris d’ambdues finques eren o són els mateixos.
 
Pleta de Son Perdut, sa
Fonètica: «Ç««D«Ç�«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny  de  forma  irregular,  en  sa  major  part  conradís  amb  arbres,  situat  a 
Calonge, dins Son Perdut, entre es Comellar d'en Simon, es Sementer d'en Ramon, na 
Silvestre, etc. Només un petit sector conserva la pleta que motivà el nom. Hi corre un 
torrent que desemboca a Cala Llonga.
 
Pleta del Codolar, la
Fonètica: *«Ç««D«DÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d'un indret situat a Santanyí, a un lloc no identificable de Son 
Pulla.  El  document anomena un Natalis  Vidal,  àlies Pulla.  El  meu pare havia après 
l’ofici de fuster amb un mestre anomenat, precisament, Nadal Pulla. 

1776, la Plata del Codolar. PcGV. 
 
Pleta del Tancat de les Figueres, la
Fonètica: *«Ç««D««Ç«ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un indret de localització desconeguda, situat possiblement a 
Calonge.

1754, la pleta del tencat de las figueras. PcT.
 
Pleta dels Porcs, la
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Fonètica: *«Ç««D«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'un lloc situat a Santanyí, dins Son Pulla, a un indret imprecís. 

1800, la pleta dels Porchs. PSS.
 
Pleta des Cards, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tancat de Son Danús Vell, de forma irregular, quasi triangular, d'uns 675 m de 
llargària per uns 500 m d'amplària màxima.  Està situat  al  nord de sa Sort,  entre es 
Burcanyets i sa Pleta Nova. La fotografia aèria delata una antiga parcel·lació de roters. 
S'hi troben diverses restes prehistòriques: la cova natural del mateix nom, amb jaciment 
prehistòric i dues estructures prehistòriques en forma de caixa, de funció desconeguda, 
no gaire ben conservades.
 
Pleta des Comellar de s'Aljub, sa
Fonètica: «Ç««D««Ç´D««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny  de  forma  irregular,  cobert  de  vegetació,  situat  a  Calonge,  entre  es 
Comellar de s'Aljub i ses Rotes d'en Mola.
 
Pleta des Comellar Nou, sa
Fonètica: «Ç««D««´È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny amb vegetació natural i conradís, de forma irregular, situat a s’Alqueria 
Blanca, entre es Comellaret i Can Pere Xina.
 
Pleta des Corb, sa
Fonètica: «Ç««D«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
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Latitud: 4354
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en es LLombards, dins 
les  antigues  pertinences  de  So  n'Amer,  entre  es  Figueralet  d'aquesta  possessió  i  es 
Figueral de Son Morlà. Té uns 500 m per uns 250 m i està integrat per una vintena de 
tanques.  Actualment  no  hi  queda  cap  tros  de  pleta.  Cal  suposar  que  els  còrvids 
sovintejaven l'indret o hi feien niu.
 
Pleta des Fortí, sa
Fonètica: «Ç««D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: interior

Antic terreny forestal, ara quasi totalment edificat, situat a Cala d'Or, damunt la 
península des Fortí, entre es Caló des Pou i es Caló de sa Galera.
 
Pleta des Galiner, sa
Fonètica: «Ç««D«RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny  de  forma  irregular,  situat  a  Calonge,  vora  na  Burguera,  entre  es 
Comellar de s'Aljub i  es Comellar d'en Feo. Una part  està dedicada a conradís amb 
arbres; l'altra és coberta de vegetació. 
 
Pleta des Molí, sa
Fonètica: «Ç««D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny  cobert  de  vegetació,  exceptuant  un  petit  redol  de  conror,  situat  a 
s'Alqueria Blanca, dins Son Ramon, entre sa Serra des Revell i sa Bassa des Coll. Era 
d'una gent anomenada des Molí.
 
Pleta des Patró, sa
Fonètica: «Ç««D««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 516.5
Situació: interior
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Terreny de  forma romboïdal,  cobert  de  vegetació,  situat  a  Calonge,  entre  sa 
Conca d'en Maganet i es Quartó d'en Xina.
 
Pleta des Pi des Corb, sa
Fonètica: «Ç««D«ÇD«È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 501.5
Situació: interior

Terreny saliner cobert de vegetació, situat a sa Vall, dins es Pi des Corb. Abans 
era tot zona forestal, fins que tragueren les marines i en feren garroveral. Ara és una 
gran sementer amb nombrosos mitjans interposats.
 
Pleta des Porcs, sa
Fonètica: «Ç««D«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tancat de forma irregular, cobert d'ullastres, situat a Santanyí, dins la possessió 
de sa Talaiola, entre ses Figueres de Moro Velles i ses Vuit. També es coneix sota el 
nom de sa Pleta des Ullastres.
 
Pleta des Rafal Palla, sa
Fonètica: «Ç««D««È9«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Conjunt de dues tanques i dos tancons, de forma trapezoïdal en la seva totalitat, 
siutades a Cas Perets, dins es Rafal Palla, davant Can Pol. La major de les parcel·les 
encara és pleta; les altres són de conreu amb pocs arbres. També se'n diu sa Pleta d'en 
Roca.
 
Pleta des Revolt, sa
Fonètica: «Ç««D««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior
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Tanca de forma irregular, situada a la Costa, dins sa Pleta. Està delimitada per un 
fragment de muralla del poblat talaiòtic de Can Jordi i és el lloc on es descobriren dues 
espases talaiòtiques de bronze.

La motivació del determinant és una inflexió del camí que obeeix a la necessitat 
d'evitar les muralles del poblat prehistòric.
 
Pleta des Santanyiner, sa
Fonètica: «Ç««D«««øÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Pins d'en Brut, situats a Calonge, dins sa Figuereta.

Pleta des Talaiol, sa
Fonètica: «Ç««D«««È9�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Variant no cartografiada des Talaiol, lloc aturonat, situat a s’Alqueria Blanca, 
dins Son Ramon, entre es Comellar des Forn i es Creuer des Camins.
 
Pleta des Ullastres, sa
Fonètica: «Ç««D«È9R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  sa  Pleta  des  Porcs,  situada  a  Santanyí,  dins  sa 
Talaiola, entre ses Figueres de Moro Velles i ses Vuit.
 
Pleta des Ullastres, sa
Fonètica: «Ç««D«È9R«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4358
Longitud: 505
Situació: interior

Tanca de forma rectangular, conradissa i sense arbres, situada a Cas Perets, entre 
sa Figuera Grossa i sa Tanca de na Biela. Ara ja no és pleta, però els informants hi 
conegueren els ullastres que en motivaren el nom.
 
Pleta des Ullastres, sa
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Fonètica: «Ç««D«È9R«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517.5
Situació: interior

Lloc curiablanquer, situat a Portopetro, dins Son Durí, entre sa Tanca des Porcs i 
es Torrent de Son Durí.
 
Pleta des Ullastres, sa
Fonètica: «Ç««D«È9R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezial, situada vers es Llombards, entre 
Can Tort (vora es Camp d'en Torrella) i es Corralot. Actualment ja no és pleta.
 
Pleta des Xebel·linar, sa
Fonètica: «Ç««D«S«B«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 507
Situació: interior

Terreny forestal situat en el terme de ses Salines, dins es Xebel·linar, entre es 
Sementer i  es  Turó.  És de forma irregular, d'uns 350 m de longitud per uns 200 m 
d'amplària.
 
Pleta des Xots, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈS�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny forestal santanyiner, de forma pentagonal, quasi trapezoïdal, situat a Son 
Danús Vell, entre sa Pleta de ses Bacives i es Mitjà de ses Cases.
 
Pleta des Xots, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈS�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior
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Tanca santanyinera de forma irregular, amb una part conradissa, sense arbres, i la 
resta coberta d'ullastrar,  situada dins  sa Talaiola,  entre es Corral  de ses Patates  i  sa 
Tanca Redona. També se'n diu es Corral des Xots.
 
Pleta Gran, sa
Fonètica: «Ç««D«ÈS�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terreny inculte situat a Santanyí, dins Son Danusset, entre sa Pleta Gran i ses 
Angoixes d'en Rave. És de considerable extensió i antigament estava dividit en rotes, tal 
com es pot veure a través de la fotografia aèria. La vegetació és de mates i ullastres 
esclarissats, amb alguns pins que arriben a formar bosquets. Ací i allà es veuen mata-
selves (Rhamnus alaternus) Hi ha una sola alzina residual prop des Turó d'en Granot i 
alguna  zona  amb  romanins.  S'hi  veuen  molts  de  clapers  i  restes  de  parcel·lacions 
antigues amb algunes barraques de roter mig esfondrades. Els informants conten que fou 
establida i que els trossos que es venien es pagaven a terminis. Diuen que, passat un 
temps, prengueren els terrenys als qui havien comprat sense fer l'acta notarial. Hi resten 
topònims al·lusius als compradors.
 
Pleta Gran, sa
Fonètica: «Ç««ÈÄR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Zona forestal situada a ses Salines, dins es Rafal Genars, entre es Sementer de 
Davant ses Cases i Son Senalla. És de forma irregular, amb unes dimensions màximes 
aproximades d'uns 600 m per 500 m.
 
Pleta Gran, sa
Fonètica: «Ç««ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de forma irregular, cobert  de vegetació, situat a s’Alqueria Blanca, a 
Portopetro, entre sa Pleta de sa Punta i es Tancat Nou. Està solcat per un torrentell que 
té un conradís a la part més baixa.
 
Pleta Gran, sa
Fonètica: «Ç««ÈÄR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
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Latitud: 4352.5
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny que és la part major de sa Pleta d'en Bonico, situada a ses Salines, vora 
el  límit  de  sa  Vall  i  d'altres  parcel·les  de  sa  Marina.  Té  forma irregular  amb unes 
mesures mitjanes de 525 m per 250 m.

Pleta Morell, sa
Fonètica: «Ç««ÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 503
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Pleta de Morell, de ses Salines, terreny situat entre 
na Frare i sa Vall.
 
Pleta Morellet, sa
Fonètica: «Ç««RÈ´«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Pleta de Morellet, situada a ses Salines, dins la 
possessió de Morellet. Està afectada per la caiguda de la preposició, tan freqüent en la 
toponímia salinera. Cf. sa Tanca Barrera, sa Bassa Lluny, sa Tanca Figuera, etc.
 
Pleta Nova, sa
Fonètica: *«Ç««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny comunal, situat a s'Alqueria Blanca vers el Torrent 
d'en Carles, allà per l'actual topònim de sa Barraca d'en Carles.

1893, 2 de juny, Pleta Nova. LAAS.
 
Pleta Nova, sa
Fonètica: «Ç««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 508.5
Situació: interior
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Forest esclarissada, de forma irregular, amb unes dimensions màximes de costats 
de 400 m per 400 m i una diagonal de quasi 600 m. Està situada a Santanyí, a Son 
Danús Vell, entre la carretera de Palma i sa Pleta des Cards. La fotografia aèria deixa 
entreveure  una  antiga  divisió  de  rotes.  Disperses,  aquí  i  allà,  s'hi  troben  algunes 
escultures rústiques de pedra, obra d'un escultor alemany.
 
Pleta Nova, sa
Fonètica: «Ç««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 513
Situació: interior

Tancat santanyiner de forma irregular, cobert de boscatge, situat a sa Talaiola, 
entre es Mitjà Gran i es Figueral Vell. També és conegut amb la variant de sa Pleta. És 
un pinar amb abundància de savines altes i un dels pocs llocs del terme on sembla que hi 
ha una població antiga i estable de tortugues (Testudo hermanni).
 
Pleta Nova, sa
Fonètica: «Ç««È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 502
Situació: interior

Tancat llarg, de forma irregular, cobert de vegetació, situat a ses Salines, a sa 
Vall, entre sa Pleta Vella i es Carbó. Té uns 1150 de llargària, per uns 300 m d'amplària 
màxima.
 
Pleta Petita, sa
Fonètica: «Ç«««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 505
Situació: interior

És la part menor de sa Pleta d'en Bonico, situada a ses Salines, vora na Pastora. 
Té forma trapezoïdal i unes mesures mitjanes de 450 m per 200 m.
 
Pleta Petita, sa
Fonètica: «Ç«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada de sa Pleta, situada a Santanyí, dins Son Morlà, entre es 
Clos de Serenyana i ses Figueres de Moro. El nom deu sorgir per oposició al de les 
pletes que hi ha a la part del torrent d'aquesta possessió.
 
Pleta Petita, sa
Fonètica: «Ç«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny forestal de forma irregular, situat a Calonge, entre es Torrent d'en Bet i 
es Corrals Nous.
 
Pleta Petita, sa
Fonètica: «Ç«««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Terreny de ses Salines, de forma triangular, situat dins es Rafal Genars, entre es 
Bosquet i es Sementer des Lliri.  Té poc més de 500 m de llargària, per uns 325 m 
d'amplària.
 
Pleta Petita, sa
Fonètica: «Ç«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny  santanyiner,  de  forma  aproximadament  triangular,  pertanyent  a  Son 
Danusset, situat entre ses Angoixes d'en Rave i sa Pleta Gran.
 
Pleta Rasa, sa
Fonètica: «Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny forestal de forma irregular, quasi rectangular, situat a Calonge, a Can 
Marines, entre sa Rota Nova, de la qual antigament formava part, i na Padrines. Té 375 
m de llargària per uns 200 m d'amplària. Parcialment, fou roturada en dues ocasions. La 
vegetació és formada per grans ullastres, mates, esparregueres de gat, bolles del Bon 
Pastor (Ruscus aculeatus), i baladres (Euphorbia dendroides) de gran alçada, els més 

1273



alts que hi deu haver en el terme. A redols, hi ha moltes ortigues, ja que hi pastura el 
bestiar.  L'adjectiu  rasa no li  ve,  com és evident,  de la manca de vegetació, sinó de 
l'anivellament del terreny.
 
Pleta Redona, sa
Fonètica: «Ç«««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terreny, de forma pentagonal, malgrat el nom, situat en es Llombards, dins es 
Rafal des Porcs, entre sa Bassa Clota i es Camp Redó. Tota la superfície està dividida en 
rotes de forma ròmbica, envaïdes de bell nou per la vegetació. A un indret d’ullastres 
esponerosos es troben les restes d'un poblat de navetes. Se’n poden identificar tres amb 
seguretat, amb el portal orientat a xaloc. Només una mostra dues filades de pedres; les 
altres només conserven els assentaments. Hi ha un edifici circular mal de classificar i un 
altre que podria ser una quarta naveta.
 
Pleta Redona, sa
Fonètica: «Ç«««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4354
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, dividit en tres tanques i un 
corralet  i  situat  en  es  Llombards,  dins  So  n'Amer,  entre  na  Bou  i  es  Figueralet. 
Actualment  ni  hi  ha  gens  de  vegetació  espontània,  ni  l’àrea  del  topònim  té  forma 
circular.
 
Pleta Redona, sa
Fonètica: «Ç«««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 514.5
Situació: interior

Espai de forma irregular,  amb conradís i  garriga,  situat  a Santanyí, vers Son 
Paulo, entre na Xorra i s'Heretat Nova. La forma de la finca no es correspon amb la que 
descriu l'adjectiu del topònim.
 
Pleta Vella, sa
Fonètica: «Ç««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 502
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Situació: interior

Espai inculte de ses Salines, situat a sa Vall, entre sa Pleta Nova i es Tamarells. 
És de forma irregular, amb unes longituds màximes de 900 m per 800 m. S'hi destrien 
nombroses  rotes  de  forma quadrangular  i  rectangular  separades,  a  voltes,  per  grans 
espais de vegetació natural.
 
Pleta Vella, sa
Fonètica: «Ç««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 507
Situació: interior

Conjunt més o menys quadrangular, format per sis tanquetes de formes diverses, 
situat a Cas Perets, entre es Xeberlinar i es Clos d'en Rella. Només a una de les tanques 
hi ha restes de pleta; la resta del terreny és conradís, generalment amb arbres. 

1879, La Pleta Vella. PcGV.
1887, Se Pleta Veya. El document la situa dins es Rafal Palla. Testament de Jaume Escales. APS.

Pletes, ses
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de forma irregular, cobert  de vegetació espontània,  situat  a Santanyí, 
entre es Torrent d'en Roig i na Pelada. Sembla que antigament se n'havia artigat algun 
tros i havia format part des Rotons, que és un lloc veí.
 
Pletes, ses
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del topònim sa Pleta, situat vora Can Jordi. Sorgeix per 
mor de la divisió de l'antiga finca.
 
Pletes, les
Fonètica: *«È««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom de localització desconeguda, situat en algun lloc de Santanyí, entre Son 
Danús i Son Senalla.

1867, las pletas. Circumscripció parroquial. APS.
 
Pletes, ses
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny cobert de vegetació, situat a s'Alqueria Blanca, dins es Serral Vell, entre 
na Ganxo i es Pletó.

Pletes d'en Banyeta, ses
Fonètica: «Ç««RD««Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de  forma rectangular,  cobert  de  vegetació,  situat  a  Calonge,  dins  es 
Torrent.
 
Pletes d'en Cama, ses
Fonètica: «Ç««RD«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 506
Situació: interior

Conjunt de dos tancats juxtaposats, de forma irregular, situat a ses Salines, dins 
na Faró Nova, vora sa Marina Gran.
 
Pletes d'en Cavella, ses
Fonètica: «Ç««RD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Conjunt de quatre tanques conradisses, de forma i extensió diverses, amb arbres, 
situades a la Costa, al nord-est de Son Ferreret. El malnom que les identifica prové de 
Cas Concos, originat a partir del topònim sa Cavella (<sa casa vella).
 
Pletes d'en Toni Jordi, ses
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Fonètica: «Ç««RD«Ç�ÈZ�RD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511
Situació: interior

Territori de forma irregular, integrat per vuit tanques, la majoria de les quals són 
conradisses amb arbres. Només tres tenen restes de pleta. Es troben a la Costa, entre na 
Secorrada i Son Pelat.
 
Pletes de l'Amo en Jeroni, ses
Fonètica: «Ç««RD«ÇZ«ÈR�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de forma trapezial, migpartit entre conradís i terra inculta, dividit en cinc 
tanques, situades en es Llombards, vora la partió des Rafal des Porcs, entre sa Tanca de 
sa Cova i ses Tanques d'en Xoixa.
 
Pletes de Son Salom, ses
Fonètica: «Ç««RD«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal,  dividit  en quatre tanques cobertes de vegetació 
espontània. Està situat a Santanyí, al nord de les cases de Son Salom.

Pleteta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tancó de forma rectangular, situat a Santanyí, a la Costa, entre Ca l'Amo en Joan 
Maimó i s'Era de Can Maimó. Actualment és conradís.

Pletó, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior
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Tanca  de  conreu,  de  forma  irregular,  migpartida  per  una  paret  i  situada  a 
Santanyí, dins Son Marimon, vora es Saragall. Fins fa poc temps hi havia figueres de 
moro.
 
Pletó, es
Fonètica: ««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Tancó quadrangular  parcialment  cobert  de  vegetació  espontània,  situat  a  Cas 
Perets, vora Son Ferrer, entre sa Tanca de Davant ses Cases i Lo de l'Amo en Jeroni.
 
Pletó, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Nom d'una tanqueta i dos tancons de conreu, de forma irregular, amb arbres, 
situats en es Llombards, en es Guaret Vell. És el lloc on es troben les cases. El pletó que 
en motivà el nom ja no hi és.
 
Pletó, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Garrigó, situat a s’Alqueria Blanca, en es Pujol, 
dins es Tancat de sa Pleta.
 
Pletó, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca triangular amb pocs arbres, situada a Santanyí, dins So n’Alegre, entre sa 
Tanca des Ametlers Joves i sa Tanca de Baix des Pletó.
 
Pletó, es
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Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 507
Situació: interior

Tanqueta de forma irregular, situada en es Llombards, vora les cases des Rafal 
des Porcs.
 
Pletó, es
Fonètica: ««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Tancó de forma pentagonal cobert de vegetació espontània, situat a Cas Perets, 
davant sa Bassa des Rafalet, vora sa Tanca de na Carriona.
 
Pletó, es
Fonètica: ««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 503
Situació: interior

Variant no cartografiada des Pletó de ses Cases, situat a ses Salines, dins sa Vall, 
entre les cases i es Mitjà des Revells.
 
Pletó, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior

Tancat de forma gairebé rectangular, ocupat per la vegetació natural, tret d'una 
petita rota, situat a Santanyí, dins es Comellars, entre sa Pleta i sa Tanca des Saliner.
 
Pletó, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514
Situació: interior
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Terreny santanyiner de forma irregular, cobert de vegetació espontània, situat a 
s'Eriçó d'en Ferrereta.
 
Pletó, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a s’Alqueria Blanca, 
prop de sa Serra des Revell, entre es Parats de sa Mosquera i ses Pletes.
 
Pletó, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 504.5
Situació: interior

Terreny llombarder de forma trapezoïdal,  situat a sa Vallet,  dins es Vergeret, 
entre es Tancat d'en Cotna i n'Escolana. S'hi troben dues rotes; la resta del terreny és 
cobert de vegetació espontània.
 
Pletó, es
Fonètica: ««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 506
Situació: interior

Conradís de forma rectangular, sense arbres, situat a Cas Perets, dins es Tancat 
Nou, entre sa Tanca d'en Proenç i sa Tanca de ses Figueres.
 
Pletó, es
Fonètica: ««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Pletó des Porcs, tanca salinera situada a sa Vall, 
entre ses Figueres de Moro i ses Tanquetes.
 
Pletó, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
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Latitud: 4358.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a Calonge, dins na Burguera, entre sa Tanca 
des Pou i es Comellar de s'Aljub. Ara ja no hi ha pleta.
 
Pletó, es
Fonètica: ««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 506
Situació: interior

Petit tancó de forma trapezoïdal, cobert de vegetació natural, situat a Cas Perets, 
dins es Tancat Nou, entre sa Tanca de ses Figueres i sa Tanca d’en Proenç.
 
Pletó d'en Blonquet, es
Fonètica: ««ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny forestal  de forma irregular, situat  a s'Alqueria Blanca, dins sa Punta, 
vora ses Rotes Noves, entre es Pins d'en Brut i sa Pleta Gran. El malnom  Blonquet, 
diminutiu de blonco 'oncle', segurament prové de Cas Concos.
 
Pletó d'en Bonjesús, es
Fonètica: ««ÇD«�Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny forestal, de forma rectangular, situat a s'Alqueria Blanca, entre sa Pleta 
d'en Beu i es Cocó des Boc.
 
Pletó de ses Cases, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny llombarder de forma irregular, situat a sa Vallet, dins es Vergeret, vora 
ses Figueres de Moro i vora sa Tanca de s'Era. Hi ha les cases de la possessió. De la 
vegetació, cal destacar la presència de mates mosqueres.
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Pletó de ses Cases, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 503
Situació: interior

Terreny saliner de forma irregular, antigament ocupat per garriga i ara per un 
grandiós jardí de cactàcies, situat a sa Vall, entre les cases i es Mitjà des Revells. També 
en diuen simplement es Pletó.
 
Pletó des Porcs, es
Fonètica: ««ÇD«È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Tanca salinera de forma irregular, coberta de vegetació esclarissada, situada a sa 
Vall, entre ses Figueres de Moro i ses Tanquetes. Més sovint se'n diu simplement es 
Pletó.
 
Pletó des Xots, es
Fonètica: ««ÇD«ÈS�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 505
Situació: interior

Raconada amb arbres, situada a ses Salines, dins el sementer des Pou Juà, vora 
sa Talaia Juana.

Pomeres, ses
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre es Camp d'Amunt i Can Marranxa. Està dividit en tres tancons.
 
Ponceta, na
Fonètica: *«È««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
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Longitud: ?
Situació: interior

Nom pretèrit d'un terreny de localització desconeguda.

1818, ne Ponseta. Apeo de Garay (Santanyí).

Pont, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507
Situació: interior

Tanqueta  conradissa  de  forma  romboïdal,  amb  pocs  arbres,  situada  en  es 
Llombards, entre Can Simonet Nou i na Pitja. El nom fa al·lusió a un pont de la via 
fèrria.

Pont d'Allà Baix, es
Fonètica: «Ç�«´ÈBS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Denominació  alternativa,  no  cartografiada,  des  Pont  de  ses  Vencs,  situat  a 
Santanyí, dins es Camp d'en Torrella.
 
Pont d'Aquí Prop, es
Fonètica: «Ç�«ÈR�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 509
Situació: interior

Variant no cartografiada des Pont d'en Barrió, situat a Santanyí, dins es Camp 
d'en Torrella, en el punt on es creuen sa Síquia i es Camí de Sant Blai.
 
Pont d'en Bandera, es
Fonètica: «Ç�««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Casa i conjunt de finquetes molt petites, situades a Santanyí, entre sa Torre d'en 
Polla i Son Garrot. El nom prové del pas del camí per sobre la tuberia de sa Canal des 
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Pou del Rei. Quan l'asfaltaren en tragueren trossos. Era un tub de test protegit per una 
canal de pedreny col·locada al revés, per evitar que fos destruït pel pas dels carros.

Una rondalla localitzada a les cases d'aquest indret conta com un escabotell de 
dimonis boiets es presentà a la madona demanant feina o menjar. Les féu construir un 
corral. Tornaren demanar el mateix i les féu excavar un pou. Per desfer-se d'ells, davant 
la insistència de demanar feina o menjar, els envià a rentar un vell de llana negra. No hi 
tornaren pus.

CTM, p. 1102; MGM, 43-3c.

1818, Pont d’en bendera. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Pont d'en Barrió, es
Fonètica: «Ç�««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 509
Situació: interior

Construcció situada dins es Camp d'en Torrella,  en el punt d'encreuament de sa 
Síquia –que hi corre per davall–  i es Camí de Sant Blai –que hi passa per sobre– . És un 
pont  ara  cobert  d'escombreries,  per  causa  de  l'abandonament  en què es  troba  tot  el 
sistema de drenatge del camp. Té 4'60 m de llargària i 0'83 m de llum i està cobert per 
un arc de mig punt estructurat en cinc peces de 0'23 m d'altura. La part superior forma 
part d'una placeta quadrada de 4'80 m de costat, curosament empedrada, que ara roman 
soterrada sota una capa d'asfalt.  Res de tot això descrit  ara no es pot veure. És una 
possibilitat que tal obra pugui ser de factura romana. És designada també amb altres 
noms: es Pont de Can Rafel Benet, es Pont d'Aquí Prop, es Pont Gros.
 
Pont de Cala Figuereta, es
Fonètica: «Ç�«Ç«ÆÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Arc natural  de la  costa  llombardera,  situat  a  Cala  Figuereta,  entre  es  Dolç  i 
s'Enterrossall. Està constituït per conglomerats depositats al peu de l'espadat. Deu tenir 
uns 8 m d'altura, però el forat no passa de la grandària d'una persona, per causa de les 
pedres  grosses  que hi  ha al  sòl.  A dins,  al  paladar,  hi  ha restes  de duna fòssil.  És 
pesquera de tota casta de peix, fins i tot de mabres.
 
Pont de Can Llaneres, es
Fonètica: «Ç�«Ç´«È«R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508.5
Situació: interior
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Denominació  alternativa,  no  cartografiada,  des  Pont  de  ses  Vencs,  situat  a 
Santanyí, dins es Camp d'en Torrella.
 
Pont de Can Rafel Benet, es
Fonètica: «Ç�«Ç«ÇEB«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 509
Situació: interior

Variant no cartografiada des Pont d'en Barrió, situat a Santanyí, dins es Camp 
d'en Torrella, en la intersecció de sa Síquia i es Camí de Sant Blai.
 
Pont de sa Plana, es
Fonètica: «Ç�««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Arc de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines, a sa 
Plana,  entre sa Cova des Bastons i s'Olla des Bastons. Es tracta d'una perforació natural 
que travessa sa Punta des Pont des de s'Olla des Bastons cap a llevant. Deu tenir uns 20 
m d'amplària per uns 5 m d'altura. A sota hi ha grans roques caigudes del sòtil.

Després d’haver fet aquesta descripció, cal actualitzar l’entrada i afagir que va 
caure amb el gran temporal dels dies 28/29 de març de 2002 i que ara no és res altra sinó 
un caramull de runa dins la mar, amb grans pedrasses que conserven damunt el llom 
minsos testimoniatges de la vegetació que tenien abans d’esfondrar-se.

CTM, p. 1113; MGM, 44-10c. La situació és errònia.
 
Pont de ses Vencs, es
Fonètica: «Ç�««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Estructura de lloses  situada a Santanyí, dins  es Camp d'en Torrella,  sobre la 
síquia de drenatge. Hi passa per sobre es Camí de sa Síquia. És un pont de pedres molt 
gruixades, col·locades de pla, que avui ja no són visibles, pel fet d'haver-se asfaltat el 
camí. És conegut també amb les denominacions següents: es Pont Petit, es Pont d'Allà 
Baix i es Pont de Can Llaneres.
 
Pont des Torrent, es
Fonètica: «Ç�«È
Terme: ses Salines
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Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Estructura situada a ses Salines, en el camí que passa entre sa Marina i ses Cases 
des Torrent. Té 1'40 m d'amplària, per 1'30 m d'altària. Per sota, hi passa sa Síquia, obra 
de drenatge provinent des Camp Lledó. El llit del torrent, sota el pont, fou aprofundit 
picant dins la roca.
 
Pont Gros, es
Fonètica: «�ÈR�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 509
Situació: interior

Variant no cartografiada des Pont d'en Barrió, situat a Santanyí, dins es Camp 
d'en Torrella, en el punt on es creuen sa Síquia i es Camí de Sant Blai.
 
Pont Petit, es
Fonètica: «Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Denominació  alternativa,  no  cartografiada,  des  Pont  de  ses  Vencs,  situat  a 
Santanyí, dins es Camp d'en Torrella.

Pontàs, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  parcialment  urbanitzat  i 
dividit  en més d'una dotzena de tanques, situat a Cala Santanyí, entre na Rengo, na 
Cebriana i s'Avenc d'en Morer. Pren el nom del famós illot en forma d’arc, situat entre 
Cala Santanyí i es Caló des Macs.

1818, al Pontàs. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Pontàs, es
Fonètica: «È, «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
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Longitud: 512.5
Situació: litoral

Illot  de  la  costa  de  Cala  Santanyí,  dreçat  entre  sa  Cova  des  Coloms  i  es 
Maressos. És una roca perforada, situada a uns 15 m de la ribera. Té devers 75 m de 
llargària per uns 15 m d'amplària i una altura aproximada de 23 m. És l'antiga boca 
d'una doble cova que, pel fet d'haver-se esfondrat part de la coberta, va quedar isolada. 
A dalt  hi  ha una  mica  de vegetació.  Entre  d'altres  espècies  hi  ha pins  barraquers  i 
baladres (Euphorbia dendroides).

La pronúncia es Puntàs, avui residual, és deguda a un tancament de la /o/ àtona 
provocat per la bilabial.

Algun  informant  en  diu  s'Arc  des  Pontàs,  per  tal  d’evitar  una  confusió  de 
referents, ja que les tanques immediates també són conegudes amb el nom des Pontàs.

CTM, p. 1113; MGM, Pontàs de Cala Santanyí; VMaRV (1961-1962: 35).

1663, 23 de febrer. El Pontàs és citat com a lloc útil per a la construcció d'una nova torre. RRV (2000: 
155).
1663, 8 d'abril. El Gran i General Consell disposa edificar una torre prop del Pontàs de Santanyí. Arxiu 
BVT, 474.
1784, Pontàs. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1884, Es Pontàs. L. Salvator (1884: 760).

Pontàs de Prop, el
Fonètica: *«ÇD«ÈR�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: interior

Variant desapareguda del nom del Pontàs Gran, terreny situat a Cala Santanyí, en 
algun lloc de les tanques dites es Pontàs. 

1878, 14 de setembre, El Pontàs Gran o de Prop. PcJA.

Pontàs Gran, el
Fonètica: *«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny situat a Cala Santanyí, en algun lloc de les tanques 
dites es Pontàs. S'oposava al nom del Pontàs Petit i també es deia el Pontàs de Prop.

1878, 14 de setembre, El Pontàs Gran o de Prop. PcJA.
 
Pontàs Petit, el
Fonètica: *«Ç«È
Terme: Santanyí
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Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny situat a Cala Santanyí, en algun lloc de les tanques 
dites es Pontàs. S'oposava al nom del Pontàs Gran.

1878, 14 de setembre, El Pontàs petit. PcJA.

Pontet de sa Conca, es
Fonètica: «Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 516.5
Situació: interior

Construcció desapareguda de Calonge, situada a sa Conca d'en Polla. Permetia el 
pas de l'aigua per sota la carretera de s'Alqueria Blanca. Era una mena de claveguera que 
després es va substituir per un tub. Actualment hi ha un pont de formigó, tot i que no es 
troba exactament en el mateix indret.
 
Ponts, es
Fonètica: «È�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Construcció de la costa salinera, situada vora es Port. És un curt viaducte que 
uneix s'Illot des Frares a sa Puntassa. Diuen que es construí un poc abans de 1950 i que, 
amb anterioritat  a aquesta  data,  s'anava a peu a l'illot  a traves d'unes passadores de 
marès. És un pont de quatre boques o ulls, d'arcs de mig punt d'unes 5 passes d'amplària 
i vers 1'70 m d'altura. El camí que hi passa per damunt es troba a 2'50 m sobre la mar. 
 
Porquerenya, na
Fonètica: «R«ÈR«ø«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512
Situació: interior

Antic terreny amb conradís arbrat i pleta, de forma trapezoïdal, avui urbanitzat, 
situat a Santanyí, a Son Moja, entre sa Tanca de sa Barraca i sa Rota d'en Nova. Nom 
al·lusiu a una varietat de figa de baixa qualitat, apta per a l'engreix de porcs.

1818, ne Porquereñe. Apeo de Garay (Santanyí).

Porquerenyes, ses
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Fonètica: «R«ÈR«ø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu, de forma irregular, amb pocs arbres, dividit en 
dues tanques, situat en es Cap des Moro. Pertany a sa Barraca d'en Palles i es troba entre 
na Xomeu i es Torrent d'en Coloma. Nom al·lusiu a una varietat de figa no gaire bona, 
amb la qual engreixaven porcs.

Porrasset, el
Fonètica: *««È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim extingit, no localitzat. És sorprenent el sufix en -ETU, més que en el cas 
des Vinyet. 

1695, el Porresset. ARM, D-1281.

Porsaret, es
Fonètica: «R«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504
Situació: interior

Nom  d'unes  tanques  de  conreu  llargues,  de  forma  rectangular,  amb  arbres, 
siutades a ses Salines, entre sa Tanca Barrera i  sa Bassola.

El topònim, segons els informants, prové del malnom d'una gent llombardera 
així anomenada. Per a l'apòcope, amb pèrdua de vibracions, Porrassaret > Porsaret, cf. 
el santanyiner formental < ferramental 'mena d’armari en el qual els fusters guarden les 
eines'.
 
Port, es
Fonètica: «È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Refugi d'embarcacions de la costa salinera, situat a sa Colònia, entre sa Platja des 
Dolç i Cala Galiota, concretament entre ses Barques i s'Illot des Frares. Un poc abans de 
1950 seÈn va fer la reforma. Es va afegir s'Illot des Frares a la costa mitjançant un pont 
(vegeu es Ponts).
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1330, agost. Se cita el port de les Salines. RRV (2000: 36).
1345, 31 d'octubre. Pere Bover, juntament amb Pere Banyoles, és el talaier del port de les Salines. RRV 
(2000: 42).
1390, 20 de maig, el port de les Salines. RRV (2000: 57).
1390-1391, «una cala apellada lo Port de les Salines». G. Llompart Moragues (1984: 111).
1390-1391, lo Portitxol de les Salines. G. Llompart Moragues (1984: 111).

Port, es
Fonètica: «È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 516
Situació: interior

Depressió i  terreny de conreu amb arbres, de forma irregular i  límits  no ben 
coneguts, situat a s'Alqueria Blanca, vora es Pujol d'en Rito, entre es Turó d'en Mel i es 
Turó d'en Puput.

Sembla que aquí tenim un preciós tesitmoni del precari arrelament a Mallorca 
del  llatí  PORTUS 'pas  entre  muntanyes',  encara  que  la  seva  aplicació  a  la  toponímia 
curiablanquera esdevengui només un 'pas entre turons'.
 
Port, es
Fonètica: «È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 500.5
Situació: interior

Terreny saliner de límits imprecisos, situat a sa Vall, entre es Pi des Corb i la 
mar. Té 1100 m de llargària i un mínim de 500 m d'amplària. no hi ha cap paret que 
separi aquest lloc des Delfí i d'aquest fet ve la desconeixença dels límits exactes. És 
precisament devers aquests límits que s'ha construït la depuradora de sa Colònia de Sant 
Jordi. Aquest indret pren el nom del port de sa Colònia, vora el qual està situat.
 
Porta Murada, sa
Fonètica: «Ç�R«ÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Entrada de l'antic casc urbà de Santanyí, situada a la part de ponent del recinte de 
la vila, en direcció a Ciutat. Era un bastió que formava un cos avançat que sobresortia de 
la  tanca defensiva,  una mena de torre,  coberta  de mig punt  amb un arc carpanell  a 
l'interior i un portal de mig punt a l'exterior. Al costat hi ha una cambra coneguda sota el 
nom de sa Presó que en temps primer devia ser el lloc d'allotjament del cos de guàrdia. 
També està coberta de volta de mig punt. S'accedia al terrat per una escala de pedra, 
situada òbviament intramurs, que fou destruïda en construir-se una casa adjacent, abans 
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de 1940. Sembla que la muralla es va construir per acord del Gran i General Consell del 
23  d'octubre  de  1531  («Santanyí»,  100,  21-10-61,  p.  1)  i  fou  acabada  vers  1571 
(«Santanyí»,  80,  14-1-60,  p.  1;  89,  20-5-61,  p.  1).  El  1878,  en  ser  restaurada,  s'hi 
col·locà un escut, abans destinat a s'Abeurador, amb els versos següents, sota l'anyell 
distintiu de la vila: «Soy cordero figurado / en mi perfecto nivel / de Santañy pueblo fiel 
/ por sus armas señalado» (BVT, 1958a).

Una referència interessant a la paret que tancava la vila la trobam en la Història 
de  Mallorca  de  Joan  Binimelis,  escrita  el  1595:  «La vila  de  Santeñí  està  tota  ella 
circuïde de una paret baxa de sis tapiades en alt, està sens concert ni orde de guerra de 
que de ellas se pugan valer en necessitat de un rebato: a la qual se poria dar algun remey 
ab molt poca despesa y gasto; y seria que alsassen la murade une tapiade més ab un 
parapeto no molt ample y seria de la matexa tàpie sols que per ella se pogués corre y 
rodar y desta manera acudirian per qualsevol part ahont seria la necessitat». RRV (2000: 
144).

A  altres  topònims  illencs  trobam  també  l'adjectiu  murat:  sa  Cova  Murada 
(Ciutadella), Cala Murada (Felanitx) s'Illa Murada (Sant Joan de Labritja).

Vegeu el cançoner.

1531, 23 d'octubre. Com a conseqüència d'un atac, es parla de la necessitat de tancar la vila de murada. 
Arxiu BVT, 351.
1544, 1 d'abril. Santanyí demana que les viles interiors ajudin a pagar les guàrdies, ja que la vila «dóna 
repòs amb ses guàrdies e murada». RRV (2000: 123).
1551, 3 de maig. Els jurats tracten la manera de pagar la feina feta a la murada nova de la vila. RRV 
(2000: 127).
1556, 8 de gener. Queixes de Rafel Bonet contra els jurats, perquè li han pres un portal de pedra per a la 
murada i no el paguen. RRV (2000: 128).
1568. Suplicació del síndic de la part forana al rey: «... otro si, que por quanto el lugar de Santany, dos 
veces destruido de moros, por donde las gentes ansí por el peligro grande que hay, como por que pagan 
diezmo de siete uno y es imposible que aquel lugar se reaga, que sea va. Magd. servido conforme a la 
información el visitador reduzir a que paguen de diez uno, como las otras villas, y que se haga la cerca de 
doicho lugar, que con mil y quinientos ducados se acabaría y vra. Magestad tendría una renta de aquel 
lugar y aquella pobre gente sería remediada». Arxiu BVT, 288 i 361.
1571, 9 de gener. Suplicació al Sindicat de Fora per posar en defensa la murada, que ja és construïda. 
Arxiu BVT, 327.
1571, 4 de maig. Els santanyiners es queixen perquè la seva pobresa no els ha «puscut perficir ni acabar 
dita nostra murada». RRV (2000: 131. Arxiu BVT, 429).
1575-1600. Antoni Rosselló tenia «les sues cases i rotes situades davant la murada..., prop lo portell». 
RRV (1970: 15).
1578. S'estima a Cosme Vicens, àls. Pons, «un clos devant la porta». Stims, f. 17 v.
1593, agost. S'han seguit danys a Santanyí per no estar closa la vila i es determina murar-la i fer una torre,  
perquè en cas de necessitat s'hi recullin dones i nins. RRV (2000: 143).
1664-1716. El prevere Antoni Sales va capbrevar unes cases, corral i hort, vora l'església, que són la 
rectoria. Confronten amb el camí que va a les quintanes públiques, plaça de la Carnisseria i la murada. 
RRV (2000: 156).
1747, 28 de desembre, «el carrer qui de la porta murada va a la plasa». PMP.
1834. Es documenta una «casa sita en dicha villa dentro de las Murallas». PcT.
1855, la Puerta Murada. PcT.
 
Porta Roja, sa
Fonètica: *«Ç�R«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
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Situació: interior

Nom desaparegut  d'una  entrada  de  les  muralles  de  Santanyí,  que  la  tradició 
situava a la desembocadura del Carrer de la Casa de la Vila, segons testimoni escrit de 
Bernat Vidal i Tomàs.

1958, 16 d'agost, «tengo noticias de la "Porta Rotja" que, según tradición, estaba en la desembocadura de 
la calle Guardia civil». BVT (1958).
1964,  «la llamada por  la  tradición  Porta  Rotja,  origen del  camino de  Ses  Salines  i  Es  Llombards». 
VMaRV (1964: 216).
 
Portell d'en Clar, es
Fonètica: «RÇ´«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 507
Situació: interior

Pas antic que la possessió de Son Danús tenia cap als establits de Cas Perets, 
situat entre es Estrets i ses Talaies d'en Clar. Ara és al final del tram de camí que separa 
Son Danús Vell de Son Danús Nou.

El nom de Se talaya des Porréll [sic] den Clar (J. P[arera], 1924: 169), referit a 
ses  Talaies  d'en  Clar,  deu  contenir  una  errata  tipogràfica.  Possiblement,  porrell per 
portell.
 
Portell de sa Senyora, es
Fonètica: «RÇ´«««ÈøR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 505
Situació: interior

Pas  d'entrada  de  sa  Vinya Vella,  a  ses  Salines.  En  l'actualitat  és  un  portell 
modern, amb les cantonades de marès.
 
Portell des Mig, es
Fonètica: «RÇ´«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 520
Situació: interior

Pas situat a Calonge, dins la possessió de sa Punta Grossa. Era el lloc per on 
s'accedia a sa Rota des Portell des Mig. Avui coincideix amb l'extrem d'un carrer de la 
urbanització de Cala d'Or. La rota avui és plena de construccions relacionades amb el 
turisme.
 
Portet, es
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Fonètica: «RÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 502.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  sense  arbres  (però,  amb  un  trosset  de  garriga),  de  forma 
pentagonal irregular, situada a ses Salines, dins sa Vall, prop de les cases, entre sa Pleta 
Nova i ses Figueres de Moro Velles. És un terreny ben pla, allunyat uns 850 m de la mar 
en línia recta. És nom d'explicació desconeguda, ja que aquí no pot tractar-se en via 
ninguna d'un port orogràfic (!), a diferència des Port situat dins es Pujol, a s'Alqueria 
Blanca.
 
Portet, es
Fonètica: «RÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Entrada marina  de  la  costa  salinera,  situada  prop  de  sa  Platja  des  Marquès, 
damunt l'illa de na Llarga, entre sa Punta de Fora i sa Punta d'en Terra. Té uns 15 m de 
llargària, per uns 5 m d'amplària a la boca. Les penyes no s'aixequen més de 0'70 m 
sobre la mar. És navegable amb una barca petita. Si tengués 10 m més de llargària, 
xaparia l'illa en dues parts.
 
Portopetra
Fonètica: Ç�ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  Portopetro,  port  situat  a  la  costa  de  s'Alqueria 
Blanca, entre es Caló de ses Egües i el caló dit sa Barca Trencada. 

Sobre la possible gènesi d'aquesta variant, que avui no té caràcter d'oficialitat, 
vegeu l'entrada Portopetro, la qual va acompanyada de la documentació pertinent.

Vegeu també el cançoner.
 
Portopetra, na
Fonètica: «Ç�RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, a 
750 m de Portopetro, entre sa Tanca Gran i s'Olivera. Està dividit en set tanques, motiu 
pel qual també es coneix sota el nom plural de ses Portopetres. És una incògnita saber 
per què algunes finques prenen el nom del port que tenen més prop, malgrat la distància 
que les separa de la mar (Cala Figuera, Cala Llonga i el topònim que ens ocupa).

El 1695 es troben documentades «las tancas de Portopetro», de Pere Rigo (ARM, 
D-1281), que podrien ser el precedent d’aquest topònim.
 
Portopetres, ses
Fonètica: «Ç�RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de na Portopetra, terreny situat a s'Alqueria 
Blanca, a uns 750 m de Portopetro, entre sa Tanca Gran i s'Olivera. La pluralització 
sorgeix per causa de la divisió en tanques de l'antiga unitat territorial.
 
Portopetro
Fonètica: Ç�RÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518
Situació: litoral

Port natural, el més gran de tot l'antic terme de Santanyí, situat entre es Caló de 
ses Egües i sa Barca Trencada. S'hi accedeix des de la mar per una boca d'uns 380 m 
d'amplària,  orientada  al  sud-est,  que  una  segona  punta  estreny  i  deixa  només  una 
obertura  de  200 m,  la  qual  antigament es  tancava  amb una cadena.  Entre ambdues 
boques, s'eixampla es Caló des Llamp. A l'interior hi ha diverses subcales: es Caló de sa 
Torre, es Caló des Homes Morts, es Caló des Moix i sa Platja, a l'extrem, situada a uns 
1100 m de la gola. Hom diu que antigament la mar penetrava més a l'interior, almenys 
uns 300 m, fins a un penya-segat, avui cobert per la nova carretera, on es veien, segons 
els patrons més vells del lloc, norais excavats a la roca per subjectar les naus fondejades. 
He de dir que les recerques fetes a la zona, quan encara no l'havien trastocada, mai no 
varen donar cap resultat positiu. El gentilici és portopetrer.

Les riberes són rocoses i  en general penya-segades, d'una altura discreta,  que 
només assoleix els 20 m a la boca. El lloc antic d'ancoratge era a la part de llevant, entre 
sa Punta des Port i  una petita raconada dita es Caló des Macs. Les penyes, allí  més 
baixes,  permetien  amb  relativa  comoditat  l'accés  a  bord  de  les  embarcacions, 
subjectades als norais artificials de la costa, excavats dins la roca, dels quals se'n veuen 
un mínim de trenta-tres. L'antic nom de Punta de los Proisos (sa Punta des Proïssos) del 
mapa d'Antonio Valdés (1786) corrobora l'antic ús que es feia d'aquella zona. 

Un portolà de 1269, Il Compasso da Navigare, que reprodueix un prototipus de 
1250-1265, publicat i estudiat per JMP (1979) i citat per A. Ginard Bujosa (2002: 31), 
fa una interessant descripció de Portopetro:
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«De Salina36 à porto Petro 25 millara per greco.
Lo dicto porto Petro à entrata da sirocco. La dicta bocca de porto Petro è larga una 

gúmena37. En lo capo de lo dicto porto da ver lo greco è una guardia38 et en la bocca de lo dicto 
porto  da  lebeczo  à una torre39.  Sobre  lo  dicto  porto  à  maestro,  2  millara  enfra  terra,  è  uno 
Castello che à nome Sancto Venio40. La ponta de lo porto è soctile e negra.

De lo dicto porto Petro à Porto Colombo 5 millara per greco ver tramontana».

A principis del segle XIV es féu una versió llatina de la Crònica de Jaume I, 
encarregada per Jaume II al dominicà Pere Marsili, el qual li lliurà a València el 1314. 
En el mateix segle se'n féu una traducció catalana que s'expressa d'aquesta manera en 
referir-se al nom d'aquest lloc: 

«E provehí lo sobirà maestre de tots de ports en aquela, en tutela e defensió dels perilans 
o navegans, [...] de part austral lo port de Manachor e de Porto Colom e de Porto Petro». Vegeu 
BVT, art. Porto Petro del CTM, p. 1212-1223; APF (1974: 12).

El 1595, Joan Binimelis en fa aquesta descripció a la Història de Mallorca: 

«Porto Petro, port molt gran y molt segur de las travesias dels vents, té gran fondària de 
aygües que serà per estar-hi dins qualsevol gran nau de la mar, podent si's vol arrimar y juntar-se 
a les peñas de tot ell, cabran-hi fins en 100 vaxells. La boca y entrade de aquest port és prou xica, 
està mirant per la travasia y vent de xaloch, antigament estave tancat com encare se veu dels 
vestigis de la cadena de la sua entrade, en la qual edificaren los passats una torre de guarde que 
està del tot desruïda y caygude fins casi los fonaments, convindria molt que 's redificàs o que se'n 
hi edificàs une altre major que s'i  pogués tenir  alguna artilleria  para defensa del port  y para 
guardar une aygüe que'y ha a 50 passos, y a 400 passos del port hi ha també molta aygüe que 
encare que totas las de la costa se guardassen ab tota diligèntia,  la de aquest port  seria para 
provehir a quans cossaris hi arribassen». Vegeu BVT, op. cit, p. 1212 i RRV (2000: 145).

B. Vidal i Tomàs (op. cit. p. 1212) transcriu aquest fragment de la Historia de 
Mallorca de V. Mut: 

«Es muy creible  que cuando S.  Pedro  boluió  de África,  passó y entró en Mallorca. 
Infiérese de un Puerto de la Isla q. llamamos Portopetro, y es cierto que ya en el año 830 se 
llamaua Puerto  de S.  Pedro.  Aisí lo escriue Fray Esteuan Barrellas  en el  capítulo 123 de la 
Centuria  de  los  Condes  de  Barcelona,  que  traduxo  de  los  originales  del  Rabino  Capdevila, 
natural de Duasayguas y Morador de la villa de Monblanc en aquellos años. Después corrompido 
y gastado con el tiempo, el nombre se ha llamado Portopetro». 

En aquest  mateix  article,  es diu que el  P. Gaietà, en la seva obra  La Lozeta 
Ilustrada defensa la mateixa teoria, la qual, no és estrany que motivàs una nota befosa 
de  «L'ignorància».  Mn.  Alcover  (1894)  malgastà  nombrosos  esforços  per  refusar-la 
mitjançant una llarguíssima nota publicada al BSAL.

Vegem ara els autors moderns que s’han acostat a l’etimologia:

36 Es refereix as Cap de ses Salines.
37 La gúmena, mot procedent d’un vell hel·lenisme que ha deixat un idèntic descendent en català, és aquí 
una mesura de longitud equivalent a dos-cents metres. La gola de Portopetro té, ni menys ni pus, aquesta 
distància.
38 Aquesta guàrdia secreta devia estar dins terrenys de sa Punta. Sembla que la situa el mapa Despuig, tot i 
que no es veu bé del tot.
39 No es tracta de la torre actual, sinó d’una d’anterior sobre la qual es bastí la del segle XVII.
40 Es tracta, òbviament, de Santueri.
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Joan Veny (1960) diu que «En el fondo latino [dels  noms de lloc d'un país] 
afloran  algunos  nombres  mozárabes,  latinos  también,  peró  con  una  fonética  más 
arcaizante: [...] "Porto Petro", por "Port Pere"». 
 El  mateix  autor  (1977:  7)  ho  ratifica  dient  que  «poden  esser  imputables  a 
mossarabisme els topònims [...] amb la -o mantinguda [...] Porto-Petro, [...]». Més tard 
(1978: 52):  «Sabem que [els mossàrabs] tendien a conservar la -o final llatina:  [...], 
Porto-Petra (en lloc de *Port) [...]». Posteriorment (Els parlars catalans, Palma, 1982, p. 
76) tornam a retrobar la mateixa frase, amb preferència, però, aquesta vegada, per la 
grafia Porto-Petre.

Joan Coromines (1965: 257), sota la grafia Portopetre, inclogué el topònim en 
una llista de noms mossàrabs. El mateix investigador posteriorment (Barcelona, 1971, p. 
202-203)  s'expressa  així:  «Per  a  Mallorca  em  bastarà  al·ludir  a  noms  de  lloc  tan 
coneguts com Muro, Campos i els nombrosos Porto- (Portopetre [...])». Més tard, en un 
treball Sobre els noms de lloc d'origen bereber (1976: 223), diu que «la forma Porto-, 
[...] Porto-petre, [...] semblaria indicar un nom antic, de fonètica mossàrab, anterior ja a 
la colonització catalana». En el volum I de l'OnomCat, publicat conjuntament amb J. 
Mascaró  Passarius  (1989:  235-236)  dóna  entrada  a  Portopetro,  juntament  amb 
Portocolom,  Portopí  i  Porto-salè,  «noms  d'aspecte  mossàrab»,  diuen.  En  el  vol.  VI 
(1996: 271), sota l'entrada Porto-salè, recorda que en el volum I s'ha atribuït al grup dels 
noms que presenten la foma mossàrab de PORTUS 'port de mar'.

Segons  F.  de  B.  Moll  (1974:  363):  «También  lo  prueban  [el  llenguatge 
mossàrab] los topónimos antiguos terminados en -o àtona, como [...], la forma porto- de 
[...] Portopetra [...]».

També Sanchis  Guarner  (1980:  94)  es  refereix  als  mossàrabs:  «Conservaven 
generalment la o final llatina: [...] Porto-Petra (Santanyí) / port pedra».

De la mateixa manera, E. Moreu-Rey (1982: 105) es refereix a la «influència 
mossaràbiga» dels noms com Porto-Petro.

J. M. Nadal i M. Prats (1993: 225), en estudiar les característiques del romanç 
anterior a la conquesta de València i Mallorca, transcriuen el topònim Porto-Petro entre 
els que conserven la -o final.

Portopetro és evidentment un nom compost, amb un genèric prejaumí que no 
ofereix dubtes etimològics: el llatí PORTU(M) 'port', amb la vocal final conservada del llatí 
vulgar. El determinant, però, es resisteix a la interpretació. Només Joan Veny (1960) 
havia  proposat  un  'Port  Pere'  que  no  presenta  continuïtat  en  les  seves  publicacions 
posteriors. Tots els que s'han acostat a l'etimologia no solen parlar-ne. I és que la qüestió 
és força envitricollada. 

La  fluctuació  dels  documents  -o final  /  -a final  –aquesta,  òbviament,  en 
representació d'una vocal neutra–  (Portopetro / Portopetra) té una remarcable antigor: 
1236 i 1260, respectivament. Aleshores sorgeix la pregunta: quina de les dues formes és 
la més acostada a l'etimologia? No és fàcil de respondre, tot i que sembla que una de les 
dues hipòtesis proposables presenta menys inconvenients. Els informants no suspectes 
d'influències cultes transmeten amb insistència la variant amb vocal neutra final. Els 
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dubtes,  però,  persisteixen:  era  Portopetro  la  forma  antiga,  dissimilada  després  en 
Portopetre (grafiada sovint  Portopetra)?  O bé,  cal partir  d'un Portopetre que passà a 
Portopetro per assimilació?

Partir d'un  PORTUS PETRAE suposaria acceptar la supervivència d'un genitiu, cosa 
poc freqüent en els topònims, tot i que no es pot dir que no n'hi hagi. Aquest ètim llatí 
seria defensable amb dos significats i sengles motivacions: a) 'el port de pedra', que faria 
al·lusió als penya-segats rocosos de les seves riberes; b) 'el port de la pedra', que faria 
referència a l'ús que se'n feia quan s'hi embarcava pedra de Santanyí, tot i que cal dir que 
aquesta  activitat  només  es  troba  documentada  a  partir  de  mitjan  segle  XV,  data 
excessivament tardana. Desconeixem si aquesta feina s'hi va iniciar en temps molt més 
remots.

Els topònims baleàrics que tenen per genèric el mossarabisme Porto- (que no són 
tan freqüents  com diu  J.  Coromines,  sinó  més tost  escassos)  van acompanyats d'un 
determinant que per regla general es resisteix a les explicacions diàfanes, excepció feta 
de l'antic  Portomany 'el  port  gran',  avui  Portmany. El  formenterenc Porto-salè  seria 
transparent si es pronunciàs amb  e tancada i tendríem un *Porto-saler 'port de la sal' 
totalment concordat amb el paisatge saliner amb el qual s'identifica. Per si pot servir 
d’ajut,  convé fer constar que en Salè  ««ÈE és  el  nom d’un accident de la costa 
menorquina de Fornells. La qüestió és, però, que tant Portocolom com Portopí contenen 
un segon element que pot ser descriptiu, però també pot ser un antropònim. Recordem 
que  Cala  Pi  s'explica  més  bé  a  partir  del  cognom Pi,  present  a  Llucmajor  a  l'edat 
mitjana, que no a partir de l'antiga presència en aquell lloc d'un pi singular (CA, 1996: 
72). Amb Portopetro passa el mateix. El Llibre del Repartiment dóna testimoni d'uns 
«domos de Alcayd Petro». En el segle XIV paguen morabatí  a la parròquia de Sant 
Miquel de Ciutat un Petro, sard i un Petro de na Verdera (M. D. Cabanes Pecourt, 1988: 
76 i 79).

Per identificar el segon element amb l'antropònim Petro, caldria suposar que el 
mossarabisme Porto-, entenedor entre receptors catalanòfons, hauria esdevengut usual 
entre els repobladors cristians per formar nous topònims a imitació dels antics (com ha 
passat  en  temps  recents  amb Portocristo).  Aleshores  Portopetro  seria  'el  port  de  la 
persona anomenada Petro', i Portopetre (transcrit Portopetra) en seria una dissimilació.

Tanmateix  pens  que  la  hipòtesi  basada  en  el  genitiu  PETRAE presenta  menys 
inconvenients  que  l'intent  d'explicació  a  través  d'un  antropònim,  però  la  prudència 
aconsella deixar que el dubte persistesqui.

CTM, Porto Petro, p. 2012 ;MGM, íd; VMaRV, íd., (1961-1962: 41).

1236, 5 de setembre. En el terme de Porto Petro, se situa una alqueria anomenada Coloya o Caloya. RRV 
(1973b: 5 i 2000: 19);  APF, íd. (1974: 17).
1259. L'alqueria Mandalmar (actualment es Llombards) se situa en el terme de Portopetro. RRV (2000: 
19).
1259, 21-22 de juliol. Es diu que el rafal Comtès és a l'alqueria Blanca, en el terme de Portopetro, tot en 
la parròquia de Santanyí. APF (1974: 28).
1259, 21 d'agost.  Es venen dos rafals a Portopetro. APF (1974: 24).
1260, 15 de gener. Es parla d'una alqueria situada en el terme de Santueri, entre Porto Petra i Portocolom. 
RRV (1973: 8).
1261. L'alqueria Mandalmar (actualment es Llombards) se situa en el terme de Portopetro. RRV (2000: 
20).
1266, 3 de gener. Se cita l'alqueria Calonge amb el seu rafal, en el terme de Portopetro. APF (1974: 24).
1266, 17 de juliol. L'alqueria Calonge i els seus rafals se situen en el terme de Portopetro. APF (1974: 24-
25).
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1267, febrer-març. L'alqueria Calonge i els seus rafals se situen en el terme de Portopetro. APF (1974: 25) 
i RRV (2000: 21).
1269, porto Petro. JMP (1979).
1271, 9 de setembre. S'anomena Porto Petro entre els confrontants del rafal de Berenguer Arimbau (vide: 
sa Bassa d'en Llombau). En realitat, el confrontant deu ser el camí que hi va des de Santanyí. APF (1974: 
34 i 41).
1278, 3 de desembre. La terra comprada a Marí de Calonge és en el terme de Portopetro. RRV (2000: 21).
1281, 24 de gener. El camí que va a Portopetro és un dels confrontants de la meitat d'un rafal que compra 
Berenguer Arimbau. APF (1974: 35).
1286, abril. Se cita el camí que va de Santanyí a Portopetro, entre els confrontants del rafal que era de 
Berenguer Arimbau. APF (1974: 35).  
1298,  6 de febrer.  Se cita el camí que va a Porto Petro,  entre  els confrontants d'un rafal que fou de 
Berenguer Arguimbau. Arxiu BVT, 11.
1308, 10 d'abril. Un rafal de la parròquia de Santanyí confronta amb el camí que va a Porto Petra. RRV 
(1973b: 7-8 i 2000: 30). 
1343, 27 de febrer. En les marines de Porto Petro, hi ha una coca carregada de forment. RRV (1973b: 9 i 
2000: 40.
1344. Es parla d'una nau de Portopetro que venia de Xipre i del saig de Campos que anà a Portopetra. 
RRV (2000: 41).
1344, agost. Se cita una nau que es troba a Porto Petro. RRV (2000: 41-42).
1346, 17 de juny. S'ha perdut un falcó montarí en les marines de Portocolom o de Porto Petro.  RRV 
(1973b: 9-10).
1347, 21 de desembre. Notes sobre una nau que es troba a Portopetro. RRV (2000: 43).
1349. Es parla d'un capità que es troba a Portopetre. RRV (2000: 43).
1349, 6 de maig. Notes sobre galeres a Portopetra. RRV (2000: 43).
1389, 19 de març. «Que ningú se gos acordar amb en Jacme Feliu, patró de nau valenciana, la qual se diu 
que és [en] lo port de Porta Petra, ni li pusquen vendre vitualles ni armes algunes». Arxiu BVT, 146.
1399, 7 de febrer. Es parla d'una nau a Porto Petro. RRV (1973b: 14 i 2000: 63).
1431, 4 de març. Notes sobre una nau carregada de blat a «Port ho Petra». RRV (2000: 71).
1449. Hi ha una nau carregada de pedra a Porto Petro. RRV (2000: 75).
1451, 14 d'agost. Una nau de genovesos carregava pedra a Portopetro i una barca havia duit pedra «des de 
Calasanau al port de Petro». RRV (2000: 75).
1454, 26 de gener. Una nau de genovesos carrega pedra a Porto Petro i una barca ha carregat quatre 
barcades a una altra nau «qui stava surta en lo port de Porto Petro». RRV (2000: 76).
1457, 13 de novembre. Un balener carregat de forment «és arribat en lo port de Portopetro». RRV (2000: 
77).
1463, 4 de setembre. Socors a una nau sitiada a Porto Petro pels rebels de Maó. Arxiu BVT, 260.
1474, 14 de març. Una nau carregada de blat va haver d'entrar a Portopetro. RRV (2000: 81).
1482. Una nau carrega blat a Portopetro. RRV (2000: 82).
1491, 1 de març. Se cita «lo port de Portopetro». RRV (2000: 85).
1495, 5 de desembre. Forments descarregats a Santanyí o Portopetro. RRV (2000: 88).
1513, 23 de setembre. El camí que va a Porto Petro és confrontant d'una rota de l'Alqueria Blanca. RRV 
(2000: 93).
1521, 31 d'octubre. Ha estat près un galeó «en lo port de Portopetro». RRV (2000: 103).
1527, 18 de març. Se cita el terme de «porto petro» en el testament de Joan Denús. APS.
1568, 14 de juny, Portopetra. J. Segura Salado (1992b: 39).
1568, 23 de setembre, «los vexells deserborats an tirat vora de terra en lo port ques diu port ho petra» / 
«ne am vista huna galiota molt grose, de manera que són tres fustes y totes feyen la via de por [sic] ho 
petre». J. Segura Salado (1992b: 39).
1578. Joan Denús, dit «lo hereu denús» té «unes terres tinents al portopetro». Stims, f. 33 v.
1578, 13 de novembre. A Portopetro hi ha una nau carregada de blat. RRV (2000: 133).
1583. Pagaments per una nau carregada de forment i mestall a Portopetro. RRV (2000: 135).
1585, Puerto Petro. Visita a Santanyí del virrei Lluís Vich. RRV (2000: 136-138).
1586, 15 de març. Certificació sobre el naufragi d'una nau a Portopetro. RRV (2000: 138).
1587, 19 de gener. Es descobreixen cinc galiotes davant Porto Petra. RRV (1973b: 16 i 2000: 138-139).
1587, 21 de gener. Es parla d'una sagetia francesa entrada a Porto Petro. RRV (1973b: 16 i 2000: 139).
1587, 21 de març. Es diu que els moros desembarquen a Porto Petra. RRV (1973b: 17 i 2000: 139).
1587, 22 de desembre. Una dona ha parit dins una nau a Porto Petro. RRV (1973b: 17 i 2000: 139).
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1595, Porto Petro. Història de Mallorca de Joan Binimelis. RRV (2000: 145). La mateixa grafia apareix 
als mapes de la còpia conservada al British Museum. (E. Duran, 1994: 27).
1598, 24 i 25 de març, Port opetro [sic] / porto petro / Portopetro / portopetro. J. Segura Salado (1992b: 
39-40).
1607. Els jurats de la ciutat i el regne de Mallorca demanen al rei la fortificació de Porto Petro.  RRV 
(2000: 148).
1613, Port Piedre. Gravat alemany.
1653, Porto Pedro. Mapa S. Sanfon. París.
1655, 23 de juliol. Han portat pres un home des de Portopetro. RRV (2000: 154). 
1672, 27 d'agost. Concessió de la plaça d'alcaid de la fortalesa de Portopetro. RRV (2000: 157).
1684, 20 de novembre. Enterren en el vas dels confrares de Ntra. Sra. del Roser un capellà florentí «lo 
qual aportaren mort del port de Porto Petro». RRV (2000: 157). Arxiu BVT, 459.
1690, 23 de maig, Porto Petra. RRV (2000: 159).
1712, Portopetra, «Llibre de comptes de la Punta». PMP.
1715, Porte Petro. Mapa francès.
1733, Porto Petra. PcT.
1734, Porto Petro. PcT.
1740, Port Pedre. Mapa francès
1744, 13 d'octubre. Arriba a Portopetro una nau genovesa. RRV (2000: 164-165).
1760, 25 de setembre, Porto Petro. PcLl.
1773, Porto Petri. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1783, 19 d'octubre, «itinere quo tenditur a Portopetra». PMP.
1884, Puerto Petra. L. Salvator (1884: 754).

Relació de les grafies cartogràfiques per ordre cronològic d’aparició41

p. petro ..................... 1, 3, 9, 11, 13, 16, 18, 22, 23, 26, 27, 33, 44, 48, 52, 57
(grafia desconeguda)  2
petro ........................ 4, 5, 10, 12, 28
portopeto ................. 7
porto petro ............... 8, 17
p. pietro .................... 15, 19
p: petro .................... 20, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 53, 54
portopetro ................ 21
p: pedro .................... 24
P. petro .................... 25
p.to petro ................. 32
p. petra .................... 33
p: petra ..................... 42
P. pietro .................. 42
P. Pedro ................... 43, 60
Port. Piedre .............. 49
Porto Pedro .............. 50, 56, 59, 61, 63, 68, 71, 72
p: pierre .................... 58-1, 58-2
Porto Petro ............... 62, 66, 67, 70
Po. Pedro ................. 64
Porte Petro ............... 65
Pto. Pedro ................ 69
Port Pedre ................ 73
Porto Petri ................ 74
Porto Pedre .............. 75

41 Els números corresponen als mapes inventariats al capítol de les Fonts cartogràfiques.
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Puerto Petro ............. 77
Puerto Petra ............. 78
pto. Pedre ................ 79

Porxo d'en Canonge, es
Fonètica: «Ç�RSD««È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de conreu, gairebé sense arbres, en forma de trapezi rectangle, situada en 
es Llombards, dins So n'Amer, entre es Turó des Bous i ses Velles. També és designada 
amb el nom des Turó d'en Canonge. Vora el camí hi ha una construcció de pedra en sec, 
coberta amb troncs, lloses i terra, destinada a servir d'aixopluc i de lloc per sojornar 
durant les messes.
 
Porxo de na Vidala, es
Fonètica: «Ç�RSD««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 515
Situació: interior

Edificació situada a s'Amarador, dins na Vidala, ran del camí.
 
Possessió d'en Joan Vadora, la
Fonètica: *«ÇD«ZÇM«ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'una  propietat  situada  a  Santanyí,  dins  l'antiga  Binilassar 
(avui Son Danús), vora es Rafal Palla. Vadora és hipocorístic de Salvadora. En analitzar 
la documentació que reflecteix la paraula possessió, resta sempre el dubte si el mot és 
un  simple  genèric  que  no  forma  part  del  topònim.  De  totes  maneres,  sembla  que 
efectivament hi ha noms de lloc que incorporen tal paraula, fins i tot a la veïna illa de 
Menorca.

1537, «la possessió dita d'en Joan Vadora». RRV (2000: 121-122).
 
Possessió d'en Malferit, la
Fonètica: *«ÇD««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 513
Situació: interior
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Nom desaparegut d'un lloc de Santanyí, situat vora sa Talaiola. També es deia el 
Rafal d'en Malferit. Diria que deu ser el nom antic de Son Cosme Ponç, però no és del 
tot segur, ja que també ho podria haver estat el Rafal Baster.

1401, 2 de gener. Mateu Vidal ven a andreu Vicens dos trossos de terra que té al rafal d'En Malferit. Fan 
cens a Domingo Malferit d'Escorca. M. Danús (1990: 167-168).
1403, 1 d'octubre. Antoni Vilardell ven a Mateu Llaneres una sort i un clos de terra a la tanca del senyor 
Malferit. El clos confronta amb el camí públic que va de la pobla a Cala Figuera.  M. Danús (1990: 175).
1527, 18 de març. En una còpia del testament de Joan Danús de 10 de setembre de 1814, es diu que «una 
de les quals [possessions contigües] he comprada de n'Andreu Vissens, apellada del Malfarit, e la altre 
d'en Jaume Crexell, anomenada la Talayola». PcJA.
1611, 25 d'agost. El governador escriu al batle de Santanyí manant que es paguin els censals de les terres 
establertes que foren de Ventura Malferit i Danús («Santanyí», 96, 26-8-61, p. 1). 
 
Possessió dels Fadrins, la
Fonètica: *«ÇD««ÈDR
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'una propietat situada a ses Salines, a lloc desconegut. 

1536, 5 de setembre. Joanot Mesquida, de Porreres, ha comprat a Francesc Vanrell, notari, la possessió 
dels Fadrins. RRV (2000: 121).
 
Post, sa
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Lloc situat a Cala Santanyí, entre es Banquet i sa Pesquera des Mabres. Deu la 
denominació al fet que temps enrere hi havien instal·lat un trampolí per capbussar-se. 
Un informant nascut el 1933 no recorda haver-lo vist mai.
 
Post, sa
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, dins es Caló d'en Boira, entre 
el torrent principal i es Clot Fondo. Deu el nom a un trampolí que s'hi havia instal·lat.
 
Potada des Gegant, sa
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Fonètica: «ÇD«D«ZÈÆ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504.5
Situació: interior

Clotet en forma de petjada que es trobava damunt una tenassa, a l'entreforc d'uns 
camins, vora es Camp Lledó de ses Salines. Se’n desconeixen les mesures exactes, però 
sembla que no superava els tres o quatre pams de llargària. És sorprenent que la gent 
conti que fou marcada per un gegant que venia de Cabrera –on sabem que hi havia un 
Cap des Gegant (Cabo del Gegant, segons un mapa de l'Arxiduc, de 1884)–  i amb una 
passa marcà el peu vora es Camp Lledó i des d'aquest lloc es tirà a Sant Salvador de 
Felanitx –on, com tothom sap, hi ha es Macolí des Gegant– .

Fou destruïda ja fa anys per un home que passava per allà amb un compressor, 
sense que ningú li ho manàs. Ho féu com a "entreteniment". Va córrer la mateixa dissort 
que els dòlmens els Palets de Roland, citats per l’editor de Canigó (J. Verdaguer, 1980: 
151), dues taules de cinc i set metres de llargària, de les quals un visitant, que ja només 
en trobà alguns trossos, comentava: «los trossejaren amb sos malls uns adobacamins, 
per amusar-se una estona». 

Pou, el
Fonètica: *«È
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom d'una captació d'aigua, de localització desconeguda, situada tal vegada a 
ses Salines.

1825, el Pou. PcGV.
 
Pou, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510
Situació: interior

Antiga captació d'aigua, avui en desús i cegada, situada a Santanyí, vora es Camí 
des Pou, entre na Femenia i es Camp d'en Bosc. És de secció circular i vers la meitat 
estreny el diàmetre. No se'n saben les mesures, ja que durant la guerra de 1936-1939, va 
ser tapada. Tal vegada és d'origen musulmà, ja que un document la cita com a pou de 
s'Alqueria Roja, tot i que, juntament amb el pou de la plaça Major era un dels dos pous 
públics de la vila.  Ara es diu es Pou,  però en els segles XVIII i  XIX apareixen les 
denominacions el Pou de Baix i el Pou de Lla Baix. Presta el nom al camí que hi arriba 
des de la vila i a les finques adjacents, que es diuen es Camí des Pou.  Un informant 
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utilitzava  la  denominació  tautològica  es  Pou  des  Camí  des  Pou.  També  apareix 
documentat amb els noms del Pou d'Alla Baix i el Pou de Baix.

V. M. Rosselló Verger el publica amb el nom de «Pou d'allà baix», (1964: 236).

1274. Se cita el camí que va al pou. APF (1974: 30). 
1299. Se cita el camí que va de l'església al pou. APF (1974: 37). 
1308. Es diu que l'alqueria anomenada sa Cova, o també Grona, confronta amb el camí que va al pou. 
RRV (1973b: 8 i 2000: 30).
1313, agost. S'anomena el camí que va al pou. RRV (2000: 32).
1578. «Guillerm contestí, una pessa de terra affrontant en lo camí de anar al pou de la alcaria roige». 
Stims, vol II.
1727, el Pou. APS.
1737, Camí del Pou. APS.
1771, el Camí del Pou. APS.
1772, maig. Es reprodueix l'acta de l'Ajuntament de dia 2 de març, en la qual es fa referència que a la vila 
només hi ha el pou «d'allà baix». RRV (2000: 172 9.
1795, «Platea nuncupata del Pou de abaix». PcP.
1815, el Camí del Pou. PcCl.
1868, el Camí del Pou. PcM.
1878, 28 de maig, el Camino del Pou. PcJA.
1878, 4 d'agost, «el pozo público denominado de lla baix». LAAS.
1885, camí del Pou. PcP.
1887, Camí del Pou. Testament de Jaume Escales. APS.
1906, Es Camí des Pou. PcM.

Pou, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  format  per  tres  tanques, 
situades  a  s'Alqueria  Blanca,  entre  ses  Barquerades  i  es  Pou  del  Rei,  una  captació 
d'aigua de la qual prenen el nom.
 
Pou, na
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, entre es es 
Torrent d'en Roig, es Torrent d'en Bassa i es Torrent Fondo. Té uns 650 m de llargària 
per uns 200 m d'amplària. No sembla que aquí pugui ser nom descriptiu.  Pou és un 
malnom santanyiner.
 
Pou, na
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de superfície irregular format  per unes  nou tanques conradisses  amb 
arbres, situades a la Costa, entre Ca l'Amo en Joan Cordella i na Jaume.

1778, ne Pou. PcB. La identificació del topònim citat pel document amb el d'aquest lloc no és 
segura, ja que el nom es repeteix a altres tres indrets del terme de Santanyí.
 
Pou, na
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en es Llombards, dins 
So n'Amer, entre ses Mossones i ses Cerdanes. Té una llargària màxima de 800 m i una 
amplària màxima de 465 m i està dividit en més de 40 tanques. Vora es Turó des Bous i 
ha restes d'un talaiot circular. El topònim deu ser motivat per un cognom o malnom. A 
un document apareix sota el nom de Tancat de na Pou.

1872, na Pou. PMV.
1873, ne Pou. LAAS. La identificació amb aquest lloc és segura. Segons un testimoni, vers 1830, hi havia 
roters.
1873, tancat de ne Pou. LAAS.
1874,  na Pou. Sens dubte és la de So n'Amer, citada juntament amb les Planes i noms d'enrere («se 
conocia...»). PcMM.
1899, Ne Pou. PMV.
 
Pou, na
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny de forma aproximadament triangular, format per unes vint-i-cinc, o més, 
tanques, moltes de les quals són de conreu, generalment amb arbres. Està situat en es 
Llombards, possiblement dins Son Belard, entre es Camp d'en Torrella i na Castellet. 
No és clara la motivació del topònim: pot ser un cognom o malnom, o tal vegada un 
nom descriptiu.

1818, ne Pou.  Pot ser qualsevol de les finques amb aquest topònim, però el fet que figuri a nom d'un 
Jaume Burguera fa pensar que ha de ser una de les dues que hi ha en es Llombards.  Apeo de Garay 
(Santanyí).
1899,  Ne Pou.  PcM. Tot  i  que el topònim es repeteix quatre vegades en el territori  objecte d'estudi, 
sembla que aquest document fa referència a na Pou, situada al costat des Llombards, ja que la família 
posseïdora de l'escriptura, també tenia terres als llocs veïns de na Castellet i les Planes.
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Pou Comú, el
Fonètica: *«ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom desaparegut d'una antiga captació d'aigua situada a Santanyí. Quasi amb 
tota seguretat, cal identificar-la amb el pou que hi ha a sa Plaça Major. Es tracta d'un 
pou picat a la roca, de secció circular, cobert ara amb una llosa moderna. Abans estava 
tapat amb tres cantals de pedreny de Santanyí, coberts per l'asfalt. La  profunditat actual 
és només de 57 m, per mor de la brutor acumulada al fons, totalment eixut.

El 28 de maig de 1468 es reuniren els jurats per tal de redactar unes ordenances 
amb la finalitat de mantenir-lo en bones condicions higièniques, «per lo gran dampnatge 
e sutzedat qui algunes persones hi fan». Bernat Vidal opinava que es tractava del pou de 
la plaça, cosa que sembla lògica. Els jurats prohibiren que s'hi abeurassin bous, vaques, 
porcs, cabres i ovelles i permetien únicament que hi begués el bestiar de civada. Es 
prohibí també que s'hi llançassin còdols i brutors i que fessin danys a les piques, als 
poals i al rest, el qual, en estar en males condicions, havia de ser tallat pel poater, per 
evitar que el poal caigués al pou. Si un al·lot hi llançava macs havien de pagar la multa 
els seus pares i si el causant del mal era un esclau i no podia pagar, havia de rebre 
cinquanta assots (A. Pons, 1962: 4).

Circa 1790 la planta es marcada per J. Berard en el seu Plan ignográphico de la 
villa de Santañí en la isla de Mallorca. En aquesta obra, enmig de la plaça es veu una 
construcció rectangular amb un cercle en el centre. El quadrat deu representar el coll 
amb les piques que sabem que hi havia, mentre el rotle és la perforació circular del pou. 
La llegenda corresponent posa «Pozo público y Plaza mayor».

Segons B. Vidal i Tomàs (art. Santanyí del CTM, vol. III, p. 1505), vers 1820 el 
pou fou cegat, perquè s'havia construït  la sínia de s'Abeurador, que evitava haver de 
treure l'aigua a braços.  Uns cent  anys abans es demanà al  consell  municipal  que es 
convertís en sínia el pou de la plaça, on nit i dia uns homes treien aigua contínuament. 
«Quins han comesos estos pobres. Què han robat. Que són omicides [sic]?», es pregunta 
el redactor del document.

El 13 d'agost de 1879 estava tapat. «Se puso en discusión sobre la conveniencia 
de proceder a la abertura del pozo que existe en la plaza pública de esta villa, atendidas 
las circunstancias críticas que actualmente atravessamos respecto a la escasez de agua. 
Y  discutido  este  asunto...  y  teniendo  en  cuenta  que  para   verificar  esta  obra  se 
presentarían varios  inconvenientes,  como es  la  mala  condición del  agua,  ya por  las 
miasmas infectantes que en ella existen, ya por los numerosos gastos que tendrían que 
hacer  inutilmente,  además de  afectar  al  decoro  y decencia  pública,  la  Corporación, 
haciéndose  asimismo  cargo  de  la  necesidad  de  estos  habitantes,  consideró  más  útil 
económico y abreviado solicitar  el  permiso necesario a D. Lorenzo Vila  para poder 
utilizar la noria que tiene en esta villa, mediante la construcción de uno o dos rodetes, 
según la capacidad de la misma».

1299. Se cita el camí que va de l'església al pou. APF (1974: 37). 
1302, 6 de març. Se cita el camí públic que va el pou. RRV (2000: 27.
1684. Se cita el «Pou Commú de dita vila». PSS.
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1837. Despesa de 82 reals i un maravedí a Agustí Llàsser i altres per netejar el pou comú. RRV (2000: 
197).

Pou d'Allà Baix, el
Fonètica: *«ÇD«´ÈBS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510
Situació: interior

Variant desapareguda del nom des Pou, situat a Santanyí, entre na Femenia i es 
Camp d'en Bosc. Per a la documentació, vegeu es Pou.
 
Pou d'en Belard, es
Fonètica: *«ÇD««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior

Nom desaparegut  d'una perforació de localització  desconeguda, situada en es 
Llombards. Tal vegada es tracta del pou que dóna nom a la plaça (sa Plaça des Pou). 
Segons V. M. Rosselló Verger (1964: 265): «Entre los datos correspondientes a este 
siglo [XVIII] tenemos la de Els Llombards que pertenecían a tres "possessions": Son 
Belard, Los Llombards y So n'Amer, originariamente de la misma familia. En 1714, el 
Ayuntamiento de Santanyí parceló la primera porción de la que queda el topònimo Es 
Pou d'En Belard».  Notícia procedent de B. Vidal i Tomàs.
 
Pou d'en Caietano, es
Fonètica: «ÇD««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Captació d'aigua situada a ses Salines, al lloc dit Baix Morell, no gaire lluny de 
Cal Sen Andreu Felip. Està abandonat i  mig destruït,  però es veu que era una obra 
antiga, de bona factura. Resta una part del coll, feta de pedres ben obrades, en les quals 
es veuen dues osques excavades per subjectar les corrioles. 
 
Pou d'en Cama, es
Fonètica: «ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: interior
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Captació d'aigua situada dins es Torrent de s'Almunia, a uns 200 m de la mar, 
dins un ombrívol alzinar, al recer d'un alt penya-segat. És de planta ovalada, sense coll, i 
amida 1'70 m per 1'35 m. L'interior, aparedat,  té un aspecte molt  antic i  arriba a la 
profunditat de 4 m, tot i que hi deu haver alguns metres reblits per les torrentades que 
degueren fer desaparèixer el coll. L'aparedament no arriba a baix, sinó que s'hi veu la 
roca. A 1'40 m cap al sud-oest hi ha una pica cavada dins el pedreny, de forma irregular, 
que té 1'20 m de llargària, per 0'60 m d'amplària i 0'40 m de profunditat. A 0'05 m n'hi 
ha una altra, de forma ovalada, de 0'40 m per 0'25 m i 0'20 m de profunditat. A 0'20 m 
d'aquesta  n'hi  ha  encara  una  altra,  circular,  de  0'30  m  de  diàmetre  i  0'25  m  de 
profunditat. Les tres es comuniquen a la part alta a través de petites regates que fan que 
el sobrant de la major vessi successivament dins les menors. A 2'40 m cap al nord del 
pou hi ha una quarta pica, de planta ovalada, cavada també dins una roca. Té 0'60 m per 
0'50 m i 0'20 m de profunditat. El torrent està canalitzat per antiquíssimes parets.

1353, 6 de juliol. El batle no vol posar escoltes a l'Almunia, lloc perillós per les invasions, «per so com hi 
ha ayga». RRV (2000: 45).
1595. Joan Binimelis, en la seva Història de Mallorca, escriu que a s'Almunia  «hi ha un pou ab molta 
aygüe bona, sols per lo bestiar». RRV (2000: 146). 
 
Pou d'en Gató, es
Fonètica: «ÇD«ï«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Captació d'aigua, situada rere Consolació, entre Can Carles i Can Françoi.
 
Pou d'en Talaia, es
Fonètica: «ÇD««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Captació d'aigua dolça, reblida, situada dins l'arena de la platja de s'Amarador, a 
la distància d'un celló de la paret de s'Hort d'en Talaia. Tenia uns 2 m de profunditat i 
alguns escalons per davallar a l'aigua. Un temporal la va tapar d'arena en data imprecisa, 
potser vers els anys quaranta. Hi havia gent que amb la seva aigua feia els dejunis de 
sant Llorenç.

1644. Inquisició fical feta contra Bartomeu Danús, que ha comès malifetes darrere Consolació i al pou de 
l'Amarador. RRV (2000: 155).
 
Pou d'en Verdera, es
Fonètica: «ÇD«M«RÈDR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 499
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Situació: interior

Captació d'aigua dolça, avui desapareguda, situada dins l’actual casc urbà de sa 
Colònia. Tenia un metre de profunditat i era l'única aigua bona que es podia beure a la 
localitat en els inicis del desenvolupament urbà. Hom diu que ara està sota les cabines 
telefòniques d'una plaça, però un altre informant el situa més prop de la mar, al cap 
d'una  rota,  totalment  urbanitzada,  que  es  deia  sa  Rota  des  Pou  d'en  Verdera.  La 
localització cartogràfica és només orientativa.

Pou de Baix, el
Fonètica: *«ÇD«ÈBS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510
Situació: interior

Variant desapareguda del nom des Pou, situat a Santanyí, entre na Femenia i es 
Camp d'en Bosc. Per a la documentació, vegeu es Pou.

Pou de Baix de s'Hort, es
Fonètica: «ÇD«ÇBD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Pou des Bonys, situat a s'Alqueria Blanca, dins es 
Pujol, entre s'Hort Vell i sa Bassa des Pujol.

Pou de Ca na Frare, es
Fonètica: «ÇD«Ç«ÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Pou de na Frare, situat dins es Torrent de na Frare, 
prop de Cala Llombards.
 
Pou de Cala en Tugores, es
Fonètica: «ÇD«Ç«ÈÄR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502
Situació: interior

Captació d’aigua salinera, situada a sa Vall,  dins ses Roquetes, vora Cala en 
Tugores, a uns 90 m de la mar. 
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Pou de Cala Santanyí, es
Fonètica: «ÇD«Ç«««Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512
Situació: interior

Captació d’aigua circular, situada a Cala Santanyí, vora s'Hort d'en Ferrando i 
baix  de  sa  Pleta  d'en  Manresa,  antigament  ran  de  camí  i  avui  dins  la  placeta  d'un 
entreforc. El coll és de planta circular, de 0'85 m d'altura, i està fet amb catorze pedres 
grosses ben obrades. El diàmetre exterior és de 3'20 m i l'interior d'1'50 m. Per accedir a 
l'aigua hi ha una obertura en forma de sector de corona circular, d’un metre d'amplària a 
l'exterior i 0'55 m a l'interior. La profunditat és de 4'25 m, comptant des de dalt del coll. 
Hi ha 1'05 m d'aigua (estiu del 2001). Antigament hi anava gent a carregar-ne bótes. És 
possible que fos un pou per proveir d'aigua els vaixells, ja que, per regla general, tots els 
ports i llocs de refugi de barques tenien el seu pou.
 
Pou de Cas Perets, es
Fonètica: «ÇD«ÇÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506.5
Situació: interior

Captació d’aigua molt antiga, situada dins una mica de quintana de Cas Perets, 
entre Lo d'en Conill i Lo d'en Tort. Té uns 300 palms de profunditat, però ara es troba 
cobert amb dues lloses i sembla que alguns metres del fons estan reblits. El coll, de 
pedres, té una base de 3'40 m per 2'50 m i una altura de 1'60 m. A la part del camí hi 
surt una pedra amb una regata excavada que sembla venir d'una pica interior. Devia ser 
per abeurar el bestiar. Recentment (escric el 2004), ha estat restaurat. Probablement és la 
mateixa construcció que apareix documentada sota el nom de Pou del Rafal Palla.

Pou de Mar, el
Fonètica: *«ÇD«ÈR, «ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'una captació d'aigua situada a Cala Llombards, a lloc desconegut. 
No es pot excloure la possibilitat que sigui el nom antic des Pou de Ca na Frare.

1684, al Pou de Mar. PSS.
 
Pou de na Frare, es
Fonètica: «ÇD««ÈRR«
Terme: Santanyí
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Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Vella captació d'aigua, situada dins es Torrent de na Frare, rere s'Estany de Cala 
Llombards. També se'n diu es Pou de Ca na Frare. Podria ser identificable amb l'antic 
Pou de Mar.
 
Pou de na Gosta, es
Fonètica: «ÇD««ÈÄ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347
Longitud: 504.5
Situació: interior

Captació d'aigua situada en es Llombards, a sa Vallet, dins na Gosta Petita, prop 
de s'Hort de na Gosta.
 
Pou de s'Hort, es
Fonètica: «ÇD«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518
Situació: interior

Antiga captació d'aigua, situada a Portopetro,  a sa Punta,  dins sa Pleta Gran, 
entre sa Rota des Bielets i sa Bassa de sa Punta.
 
Pou de sa Cova des Drac, es
Fonètica: «ÇD««Ç�«D«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 508.5
Situació: interior

Perforació feta a cops de picó i dinamita, amb l'objectiu d'aprofitar l'aigua des 
Riu (ço és:  l’estany) de sa Cova des Drac per regar s'Hort de ses Guàrdies.  L'autor 
material de l'excavació fou Mateu Ferrer Vidal, però no se'n sap la data. La pedruscada 
acaramullada en el  fons  de l’estany sepultà  parcialment  un ric  jaciment  arqueològic 
d'àmfores.
 
Pou de sa Font Redona, es
Fonètica: «ÇD««Ç�«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 515.5
Situació: interior
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Captació antiga d’aigua, sense coll, picada dins la roca, situada vora s'Hort d'en 
Colovet,  dins  el  llit  del  torrent.  Un  dels  informants  diu  que  estava  reblit  i  que  el 
rebuidaren el 1914, any que, per causa de la sequera, no se segà.
 
Pou de sa Marina, es
Fonètica: «ÇD«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511
Situació: interior

Antiga obra de captació d'aigua de secció rectangular, situada a Santanyí, a Son 
Morlà, dins es Torrent des Pou. És un pou de sínia que regava un petit hort. També li 
diuen es Pou de Son Morlà. Hi ha dues piques i un safareig rectangular, ja cobert per la 
vegetació.
 
Pou de sa Platja, es
Fonètica: «ÇD««ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518
Situació: interior

Antiga captació d'aigua, situada a Portopetro, dins sa Platja, a uns 325 m de la 
mar. En època medieval, la distància fins a la ribera devia ser molt més curta. Era un 
pou  molt  antic,  situat  vora  el  camí  de  s'Alqueria  Blanca,  al  marge  d'un  revolt  de 
l'anterior traçat de la via. La secció era circular, amb un bell coll construït amb pedrotes, 
al  costat  de  les  quals  hi  havia  almenys una  pica  que  algú  se'n  dugué  abans  de  la 
torrentada del setembre del 1989, desgràcia que en féu desaparèixer el coll fins a ras de 
terra. La novella desviació de la via sepultà l'indret, sense que ara se'n puguin veure els 
vestigis. Es diu també es Pouet de sa Platja.

Sense citació del nom, hi ha una al·lusió a aquest pou a la Història de Mallorca 
de Joan Binimelis (1595), el qual diu que «a 400 passos del port hi ha també molta 
aygüe que encare que totas las de la costa se guardassen ab tota diligèntia, la de aquest 
port seria para provehir a quans cossaris hi arribassen». Vegeu RRV (2000: 145).

Prop d'aquest lloc el torrent feia una marrada de penyes altes i ombrívoles. Un 
dels patrons portopetrers més vells deia que la mar arribava un temps sota aquell rocam, 
perquè es conta que hi havia norais excavats dins la roca per amarrar-hi els vaixells; un 
germà d’aquest informant assegurava que els havia vist.

Pou de sa Talaiola, es
Fonètica: «ÇD««««È9�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512.5
Situació: interior
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Perforació, segons diuen, molt antiga, situada a Santanyí, a sa Talaiola, dins ses 
Vuit, vora es Camp des Pou. Es conta la llegenda que fou el rei qui la manà construir.
 
Pou de ses Barberanes, es
Fonètica: «ÇD««RB«RB«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Captació d'aigua desapareguda, situada a sa Vall, dins ses Barberanes, vora la 
paret de sa Tanca Gran. Fa molt que no existeix.

Pou de Son Durí, es
Fonètica: «ÇD«Ç�ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517.5
Situació: interior

Antiga captació d'aigua, situada a Portopetro, entre es Pelegrí i es Torrent de Son 
Durí. El sistema d'extracció era mitjançant dos poals, dels quals un pujava ple i l'altre 
davallava buit.
 
Pou de Son Morlà, es
Fonètica: «ÇD«Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  des  Pou  de  sa  Marina,  captació  d'aigua  situada  a 
Santanyí, dins es Torrent des Pou de la possessió de Son Morlà.
 
Pou del Rafal Palla, el
Fonètica: *«ÇD««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506.5
Situació: interior

Nom extingit d'una captació d'aigua situada a ses Salines, dins es Rafal Palla. És 
possible que sigui el nom antic des Pou de Cas Perets.

1774, Pou y Bassa del Rafal Palla. PcR.
1833, 6 de febrer, el pozo del Rafal Palla. PcLl.
1884, 20 de març, el Pou del Rafal palle. PcCn.
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Pou del Rei, es
Fonètica: «ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Antiquíssima  captació  d'aigua  situada  a  s'Alqueria  Blanca,  entre  es  Camp 
d'Amunt,  sa  Sort  i  s'Hort  de  Son  Rossinyol.  Es  troba  a  la  vorera  d'una  placeta  o 
eixample del camí. La part antiga deu ser només l'aparedat interior, de secció ovalada, 
de devers 2'10 m per 1'80 m i uns 7'50 m de profunditat, comptant des de dalt del coll. A 
l'estiu del 2001 no hi ha sinó uns 0'20 m, o 0'30 m, d'aigua, però cal tenir present que hi 
ha moltes pedres a dins. Té un coll de pedra de Santanyí de 0'80 m d'altura, sobre el qual 
s'aixequen dues columnes d'un metre d'altura, que aguanten les corrioles,  una de les 
quals columnes porta inscrita la data de 1819, que pot molt bé correspondre a l'any de 
construcció. Les corrioles, de fusta, són del 1993. Es troba, el coll, bastit sobre un sòcol 
de pedra de Santanyí de 4'10 m per 3'50 m i 0'30 m d'altura, amb 4 piques als costats, 
una de les quals desaparegué fa alguns anys. També n'hi ha dues dins la paret que el 
separa de la tanca veïna, dita es Pou. Vora la base del coll es veuen vuit  rotles que 
corresponen  a  llocs  d'erosió  causats  pel  costum  de  deixar-hi  gerres.  A  1'80  m  de 
profunditat,  es  veu  una  canal  de  pedra  trabucada,  que  deu  ser  la  protecció  de  la 
canalització del segle XVIII que havia de portar l'aigua a Santanyí, de la qual els primers 
metres (no se sap quants, potser uns centenars) eren subterranis. No se sap si l'avenc que 
es troba vora la paret de s'Hort de Son Rossinyol pot ser una obertura de ventilació de 
tal canal.

Sembla que el determinant del Rei es pot entendre en el sentit de 'comunitari'.

CTM, p.1242; MGM, 41-1h.

1274. En una transacció de cases de l'Alqueria Blanca, s'esmenta com a confrontant, juntament amb les 
cases del senyor Rei, el camí que va al pou. APF (1974: 30); RRV (2000: 21).
1299. S'esmenta el camí que va al pou. RRV (1973b: 6).
1405, 12 de setembre. Antoni Cifre i la seva esposa venen a Guillem Rigo i a la seva dona Antònia i a 
Ramon Rigo i la seva dona Magdalena el camp del Pou del Rei. confronta amb el camí de l'alqueria 
Blanca va la pou dit del rei i el camí que de l'alqueria Blanca va a Santanyí. M. Danús (1990: 182).
1513, 23 de setembre. En una donació de terra, se cita el camí que va al Pou del Rei. RRV (2000: 93).
1536, 4 d'octubre. En una donació de terres, se cita el «camí que va al pou del Rei». RRV (2000: 121).
1578. Guillem rigo Timoner té «vinya i camp dita al pou del Rei». Stims, f. 7 v.
1578. «Raphel Garí..., una pessa de terra y garriga del pou del Rey». Stims, f. 66 v.
1695, la sort del Pou del Rey. ARM, D-1281.
1772, maig. Es vol dur l'aigua del pou del Rei, perquè la vila creix. RRV (2000: 172).
1818, al Pou del Rey. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Pou des Bonys, es
Fonètica: «ÇD«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior
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Captació d'aigua situada en es Pujol, dins es Sementer de sa Bassa. El nom li ve 
de les pedres que formen les parets de l'interior, per aplicació metafòrica. La planta és 
irregular,  tendent  a  rectangular,  d'uns  2'80  m  per  1'80  m.  Deu  tenir  uns  5  m  de 
profunditat. Durant l'agost de 2002, hi devia haver uns 2 m d'aigua. El coll, circular, té 
una paret de 0'70 m de gruix, per 1'90 m d'altura. Hi ha tres piques antigues per abeurar 
el bestiar. El volta un depòsit d'aigua modern, fet amb ciment. Es diu també es Pou de 
Baix de s'Hort.
 
Pou des Camí des Pou, es
Fonètica: «ÇD««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510
Situació: interior

Variant tautològica del nom des Pou, situat vora l'escorxador municipal. El pou 
(es Pou) dóna nom a un camí i a unes finques del costat, es Camí des Pou. A partir 
d'aquest camí i finques es crea la denominació redundant.
 
Pou des Guaret Vell, es
Fonètica: «ÇD«RÄ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Captació d’aigua situada a la Costa de Son Vidal, al lloc dit es Guaret Vell, a la 
placeta de davant l'església.

1879, 23 de juliol. «Los vecinos de La Costa presentan una solicitud al Municipio para hacer un pozo, 
dada la gran necesidad de agua que experimentan». «Santanyí», 4-7-1959, p. 1.
1879, 3 d'[agost]. «El ayuntamiento cede unos terrenos para abrir un pozo en la Costa». «Santanyí», 1-8-
1959, p. 1.
 
Pou des Llorer, es
Fonètica: «ÇD«´´ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Captació d'aigua situada a s'Alqueria Blanca, dins es Pujol, vora s'Hort Vell. Al 
costat hi desemboca l'aigua de la galeria de sa Mina. Té uns 5 m de profunditat i l'aigua 
es pot extreure des de dos nivells, perquè la captació és al caire d'un parat. Des de s'Hort 
Vell es treu a través d'un finestró. A dalt el coll, que té devers 1'90 m d'altura, es troba 
resguardat per una paret que també té una finestra. Hi ha tres o quatre piques al costat. 
Deu el nom a un llorer molt gros que té una infinitat de bordalls.
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Pou des Metge Nou, es
Fonètica: «ÇD«RÇZ«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514.5
Situació: interior

Captació santanyinera d’aigua, picada dins la roca, de secció rectangular amb els 
angles  arrodonits,  situada  a  Cala  Figuera,  vora  es  Torrent  d'en  Conill,  afluent  des 
Torrent des Caló d'en Boira. Té uns 8 m de profunditat fins al nivell de l'aigua, amb un 
coll de marès, tancat només per tres costats. Al costat hi ha un petit safareig. El torrent, 
ara ple de pins, abans ho era de tarongers i en aquest sector estava ben drenat. A l'altra 
part del llit hi ha una petita cova natural, prop de l'única heura (Hedera helix) en estat 
natural, empenyalada, que es pot citar en tota la zona d'estudi. No gaire lluny, torrent 
avall es troba una de les escasses arboceres (Arbutus unedo) de la comarca.
 
Pou des Pla d'en Castell, es
Fonètica: «ÇD«ÇD««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Captació d'aigua situada en es Llombards, a sa Vallet, dins es Pla d'en Castell 
Nou. També es coneix amb ell nom des Pouet de ses Tórteres.
 
Pou des Tancat Nou, es
Fonètica: «ÇD««È�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 504.5
Situació: interior

Captació salinera d'aigua, no gaire antiga, situada a sa Vall, dins es Tancat Nou.
 
Pou Juà, es
Fonètica: «ÇZÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 505
Situació: interior

Nom  d'una  molt  antiga  perforació  d’aigua,  situada  a  ses  Salines  –entre  es 
Antigors  i  es  Bassal–  i  d'un  sementer  del  costat,  de  forma irregular,  de  450 m de 
llargària per quasi 400 m d'amplària màxima. El pou està situat dins un corralet, tapat 
per  la  vegetació,  prop  del  poblat  talaiòtic  des  Antigors.  És  un  pou  rodó  amb coll, 
d'aspecte molt antic. 
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Cal relacionar el nom amb el de sa Talaia Juana, quasi veïna, ja que en ambdós 
topònims  tenim  l'adverbi  arcaic  jusà (modern  jussà).  Cal  suposar  que  la  pronúncia 
antiga era amb [z], ja que sense la sonoritat no s'explicaria la caiguda de la consonant. 
Vegeu J. Coromines i JMP (1989: 173-174).

Potser caldria grafiar amb u un Barranc de les Comes Joanes del municipi de la 
Torre  de  Fontaubella  (Priorat)  que  deu  respondre  també  a  una  baixa  situació 
topogràfica, tal com subratllen els termes barranc i coma (E. Prats Auqué, 2006: 71).

1585, 20 de gener. En un lloguer de la possessió de les Salines, o Jusana, es fa reserva del tros de terra dit 
los Antigors, del pou fins a la talaia. RRV (2000: 138).
1783, 10 d’octubre. Entre els confrontants de les terres de la família Bonet, se cita «el camí del pou Johà». 
RRV (2000: 174-175).
 
Pou Morisc, es
Fonètica: «ÇÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Captació artificial d'aigua, molt profunda, de secció circular, amb restes d'un coll 
molt antic, destruït quasi fins a ras de terra. Situada dins Son Danús Vell, a llevant de 
s'Hort, pareix que devia tenir alguna canalització per portar-hi l'aigua. Es troba a 57 m 
sobre el nivell de la mar.

El topònim es repeteix al nord de l'illa, dins els conreus de sa Colònia de Sant 
Pere.

1387. Francesc Sunyer, mercader ciutadà, té una possessió a Santanyí on hi ha un pou morisc i alguns 
veïns afirmen tenir empriu d'abeurar-hi el bestiar. RRV (2000: 57). No és segur que es tracti d'aquest pou, 
però la possibilitat hi és.
 
Pou Nou, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Captació d’aigua, d'aspecte ben antic, malgrat el nom, situada a la Costa, vora es 
Collet d'en Balutxo. No és segur que sigui aquest pou el que donà nom a les finques 
homònimes del hinterland de sa Talaia, ja que dins el territori així nominat es troben dos 
pous més que en poden ser la motivació.
 
Pou Nou, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 511.5
Situació: interior
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Nom d'unes quinze, o més, tanques amb arbres i pletes, situades a la Costa, en el 
vessant nord de sa Talaia. No és fàcil saber quin dels tres pous que s'hi troben, tots 
d'aspecte ben antic, motivà la denominació.
 
Pou Salat, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 505.5
Situació: litoral

Racó de la costa llombardera, situat prop des Cap de ses Salines, entre sa Selleta 
i es Cap des Toro. El nom està motivat per un pou antic, situat a uns 50 m de la costa, en 
direcció al  nord. És de planta rectangular, obert dins la roca, amb un coll  de planta 
circular, construït amb paret verda, que té dues pedres verticals que sostenien la biga 
que aguantava la corriola. No hi ha aigua, perquè és ple d'escombreries. Tanmateix és 
lògic que fos salada. El pou no té res d'amagat, que pugui fer pensar en el llatí CELATU. 

A la part  de ponent del racó, a unes 50 passes de la mar, hi  ha una barraca 
rectangular, sense sòtil, d'unes 10 passes de llargària, per 6 passes d'amplària, oberta cap 
al costat de la mar, on no hi ha paret. Pertanyia a un antic escar, del qual es veuen 
perforacions dins la roca corresponents als llocs de subjecció de catorze parats, en algun 
dels quals es conserven restes de fusta.

CTM, p. 1242; MGM, 44-10e. VMaRV (1961-1962: 35).
 
Pou Vell, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior

Captació d'aigua antiga, situada a s’Alqueria Blanca, en es Pujol, dins una tanca 
de conreu  amb arbres,  de forma trapezoïdal,  localitzada  entre  sa  Barraca d'en Roig 
Minso i es Camí de França d'en Barres. Es tracta d'un pou de sínia d'unes cinc passes de 
llargària i una d'amplària. L'aigua està a uns 3 m de profunditat (estiu del 2001).

Pouàs, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal,  format per dues tanques 
situades a Santanyí, dins Son Vidal, entre es Pouàs Gran i sa Tanqueta. No s'hi coneix 
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cap pou. Com en el cas homònim llombarder, el topònim podria fer referència a algun 
avenc avui reblit. No se'n té, però, cap notícia.

1859, el Povàs. PcR. És possible que el document faci referència a aquest lloc, perquè els Ròssecs sempre 
han tengut terres a Son Vidal.
1914, Es Poàs. PcCo. Sembla que ha de ser aquest lloc i no l'homònim des Llombards, pel fet que està 
prop de les cases de Can Cordella.
 
Pouàs, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de  conreu,  situat  en  es  Llombards,  entre  Son  Piris  i  sa  Punta.  Està 
integrat per més d'una vintena de tanques. La motivació del nom no és clara, ja que el 
pou que s'hi troba és modern. És possible que el nom li vengui d'un avenc avui reblit 
(vegeu la repetició del sufix en el topònim saliner es Torrent de s'Avencàs).

CTM, p. 1242.

1815, el Poàs. PcCl.
1851, «el Poàs, tenida en alodio de la Cavalleria de Barart». PcCl.
1871, el poàs. PcCl.
1885, El Poàs. PMV.

Pouàs Gran, es
Fonètica: «RÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezial, situada a Santanyí, dins Son 
Vidal, entre es Pouàs i sa Tanca d'en Rosa. Sobre la possible explicació del topònim, 
vegeu es Pouàs. L'adjectiu no fa referència a la possible cavitat que pogué originar el 
nom, sinó a la superior cabuda de la tanca en relació a la des Pouàs. S'oposa as Pouàs 
Petit.
 
Pouàs Petit, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, situada a Santanyí, dins 
Son  Vidal,  entre  sa  Quintana  i  sa  Tanca  des  Metge.  Sobre  el  possible  origen  del 
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topònim,  vegeu es Pouàs. L'adjectiu fa referència a la reduïda extensió de la finca i 
s'oposa al des Pouàs Gran.

Pouet, es
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Captació d'aigua situada a s’Alqueria Blanca, en es Pujol, dins es Sementer de sa 
Bassa, entre es Comellar de sa Bassa i sa Plaça des Toros. Actualment està reblit per les 
torrentades, encara que s'endevina la seva ubicació.
 
Pouet, es
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514
Situació: interior

Captació d'aigua, situada a s'Alqueria Blanca, a una raconada des Camí de Cas 
Concos. Té un coll  circular, de 2'55 m de diàmetre exterior,  curosament enllosat de 
pedra de Santanyí. S'alça 0'60 m sobre el nivell del camí i té dos bancs que n'escalonen 
el redó, un d'1'70 m de llargària i l'altre de 0'50 m. La profunditat és de 3'50 m, però el 
fons està ple de pedres. Està aparedat i té 1'30 m de diàmetre interior. Ara està tancat 
amb una cobertora metàl·lica. Tal vegada el nom antic era el Pouet d'en Blanca. 

1695, el Pouet. ARM, D-1281.
1818, al Povet. Apeo de Garay (Santanyí).

Pouet, es
Fonètica: «È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 500
Situació: litoral

Clot artificial de la costa salinera, situat entre sa Platja des Dolç i es Port, a ses 
Roques des Turó, a unes 8 passes de la mar. És una cavitat troncocònica que, fins al 
nivell de la mar, té 1'50 m de profunditat, amb una boca que amida 1'70  m de diàmetre. 
Està comunicat amb la mar de manera natural. Hom diu que els mariners vells deien que 
temps enrere tenia aigua dolça. Els informants li atribueixen una gran antiguitat.

1884, Es Pouet des Port. L. Salvator (1884: 765).

Pouet d’en Blanca, el
Fonètica: *«Ç««È«
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Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
 

Topònim, avui desaparegut, d’una captació d’aigua, possiblement de s’Alqueria 
Blanca. Potser és el nom antic des Pouet, situat a un racó des Camí de Cas Concos. 

1818, al Povet d’en Blanca. Apeo de Garay (Santanyí).

Pouet de na Fontanella, es
Fonètica: «Ç««««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514
Situació: interior

Captació artificial d'aigua, molt antiga, situada a Santanyí, dins es Torrent des 
Oms, sota el penya-segat del sud, vora la confluència des Torrent d'en Reüll. Es va reblir 
fa pocs anys, quan construiren un camí dins el llit del torrent. Era un pouet d'uns 2 m de 
profunditat, aparedat, que conservava unes pedres grosses que li servien de coll. L'aigua 
era molt fada i no n'hi havia gaire més d'un pam o dos. Els mariners, en haver de fer 
alguna reforma a la vivenda, anaven a cercar-n´hi. Segurament som davant un topònim 
tautològic. El nom antic devia ser na Fontanella, expandit després per tota la contrada. 
Després es degué crear una denominació novella per al pou, aquest cop redundant. És 
nom ja quasi oblidat del tot, del qual nNomés dos informants donaren testimoniatge.

El  1747  es  documenta  a  s'Eriçó  el  nom  de  na  Fontanella  (vegeu  l’entrada 
corresponent). 

Pouet de sa Platja, es
Fonètica: ««««ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  des  Pou  de  sa  Platja,  situat  a  Portopetro,  vora  la 
carretera de s'Alqueria Blanca.
 
Pouet de ses Tórteres, es
Fonètica: «Ç«««ÈR«R«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant minoritària, no cartografiada, des Pou des Pla d'en Castell, situat en es 
Llombards, a sa Vallet, dins es Pla d'en Castell Nou.

1320



Preciosa, na
Fonètica: «R«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 515
Situació: litoral

Pesquera d'oblades de la costa de Santanyí, situada  prop de Cala Figuera, entre 
sa Punta des Cavall i es Canalet. A uns 4 m d'altura hi ha un banquet gropellós amb tres 
cocons. Entre el cingle i la mar, molt acostats a aquest lloc, hi ha dos forats naturals dels 
quals  es  diu  que  havien servit  d'amagatall  a  diverses  persones.  El  topònim deu fer 
referència a les bones qualitats de la pesquera.
 
Presó, sa
Fonètica: «R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Estància situada a Santanyí, a l'edifici de sa Porta Murada. És petita, fosca, de 
planta irregular, coberta de volta. S'hi accedeix per un portal quadrat. Té un finestró 
antic i una finestra més moderna. Actualment ja no fa l'antiga funció de lloc per tancar 
els presoners. Va donar nom a un antic carrer.

La seva construcció no pot ser anterior al segle XVI. L'any 1544 es documenta 
per primera vegada la muralla, tot i que és ben segur que no estava acabada (vegeu sa 
Porta Murada). Això no obstant, segles abans ja hi havia una presó a la vila.

1341. Es paguen unes despeses al fuster Pere Joan per una cadena per a la presó de Santanyí. Aquest 
mateix any, Berenguer Lillet, que fou escrivà de Santanyí, està detingut dins la presó. RRV (2000: 39).
1794, 31 de març. El batle Gregori Bonet Bonico ha manat que sia pres Bernat Bover, fill de Joan. Fou 
portat a la presó de la vila perquè sempre juga a jocs prohibits. RRV (2000: 182).
 
Prima, na
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  format  per  dues  tanques, 
situades a banda i banda des Camí de s'Amarador. Pot ser nom descriptiu, referent a la 
magror de l'indret, però cal tenir present que a Santanyí també existeix el malnom Prim.

Vegeu el cançoner.

Ne prima, en un document sense data. PSC.
 
Primera Punta, sa
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Fonètica: «RÇR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Avançada de la costa llombardera, situada sota el penyalar des Bauç, entre sa 
Pesquera de sa Madona i sa Cova des Diners.  És una plataforma rasa amb grans pedres 
a sobre. Prop de sa Cova des Diners hi ha restes de duna fòssil. El nom fa referència al 
fet que des de l'accés a la part baixa des Bauç és el primer cap que es troba en caminar 
cap a la raconada des Buits.
 
Pruneres, ses
Fonètica: «RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de  conreu  de  forma  trapezoïdal,  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  vora  sa 
Carretera de Santanyí, entre es Pins i Ca Mavi.

Puig, na
Fonètica: «ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 519.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular,  de límits  difícils  de precisar,  situat  a  Calonge,  a 
l'entrada actual del nucli de Cala d'Or, entre es Garballó, es Torrent des Vedells, sa Pleta 
d'en  Tòfol,  ses  Calabreses,  etc.  Hi  alternen  pletes,  conradissos  amb  arbres  i  zones 
urbanitzades.  Puig existeix com a malnom a Calonge i possiblement és l’antropònim 
que  s'ha  transferit  a  la  finca.  El  lloc  fa  una  elevació  que  delimita  un  dels  cursos 
torrencials de Cala Llonga, però és mal de creure que sigui un nom descriptiu; la paraula 
puig és aquí excessivament pretensiosa. Sembla que és el mateix lloc que a finals del 
segle XVII es troba documentat com a Son Puig.

1920, 20 d'octubre, la tanca de ne Puig. PcAg.

Puig d'en Maimó, es
Fonètica: «ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511
Situació: interior
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Parcel·la de forma irregular coberta de pinar, situada a la Costa, entre les corbes 
de nivell dels 150 m i els 160 m, entre Lo des Sabaters i es Turó d'en Beu. És nom de 
caçadors.
 
Puig de la Victòria, el
Fonètica: *«ÇD««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Relleu de nom desaparegut i de localització desconeguda. No és del tot segur que 
pertanyi a l'àrea d'estudi. El document parla d'una aigua que hi flueix durant vuit mesos. 
L'única zona que pot haver tengut tals condicions hidrogràfiques –evidentment, amb un 
règim de pluges molt diferent de l’actual–  se situa rere s'Alqueria Blanca.

1772, maig. L'ajuntament vol conduir les aigües pluvials que vessen del puig de la Victòria, que flueixen 
vuit mesos de l'any. RRV (2000: 172).
 
Puig de sa Talaia, es
Fonètica: «ÇD««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4362
Longitud: 517.5
Situació: interior

Elevació situada a Calonge, dins la possessió de Can Marines, migpartida entre 
els termes de Felanitx i Santanyí, dins el lloc de sa Talaia. El punt culminant, a 192 m 
d'altura, es troba fora del terme. A la part de Calonge, la màxima altura és de 179 m. A 
la falda hi ha terrenys de conreu, però a la part alta hi ha molta vegetació d'ullastres, 
mates,  pinars  esparsos,  moltes  gatoses  (Genista  lucida),  algun  baladre  (Euphorbia 
dendroides), pocs alaverns (Phillyrea angustifolia) i pocs ciprells (Erica multiflora). Hi 
ha  tres  forns  de  calç.  El  darrer  que  va  funcionar  ho  féu  vers  els  anys  cinquanta. 
Antigament s'extreia grava d'aquest lloc.
 
Puig de ses Donardes, es
Fonètica: «ÇD««RDÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4362.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Elevació topogràfica situada quasi  per complet  dins el  terme de Felanitx.  Els 
darrers contraforts es troben dins el terme de Santanyí, a uns 235 m d'altura, a l'extrem 
superior de sa Marina des Sabaters.

El nom de donarda designa, en aquesta part de l'illa, l'espècie Agave americana.
 
Puig Gros, es
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Fonètica: «ÈÄR�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512
Situació: interior

Elevació de 270 m sobre el nivell de la mar que constiuteix el punt més alt del 
terme de Santanyí i de tota l’àrea d’estudi. És una de les darreres fites de la serra de 
llevant i es troba flanquejat per altres puigs com sa Penya Bosca, Consolació, sa Talaia 
des Pi, etc. La part meridional, que és la que s'orienta cap a Santanyí, és més pelada i 
n'és la  Genista lucida (gatosa) l'espècie dominant. S'hi troben uns pocs exemplars de 
Myrtus communis (murtera), Arbutus unedo (arbocera), aquests darrers ja més acostats a 
l'àrea de tramuntana. Hi conec un únic exemplar de Juniperus oxycedrus (ginebró) i un 
altre de Juniperus phoenicea (sivina). Hi ha les restes d'alguns forns de calç. És un dels 
límits del terme de Santanyí i de la circumscripció parroquial.

El topònim es repeteix en els termes de Palma i de Bunyola (AGEMall, 31 i 21, 
respectivament).

CTM, p. 1253.

1818, Puix Gros. Apeo de Garay (Santanyí).
1837, del Puyg Gros. PcT.
1867, Puig Gros. APS. 

Pujador de sa Torre, es
Fonètica: «Z«ÇDD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de s'Alqueria Blanca, situat dins Portopetro, entre ses Parfanes i 
sa Torre d'en Bossa. És una petita fenella del penya-segat, a través de la qual és pot 
accedir a la part alta de la costa, o viceversa, ja que també es coneix amb el nom des 
Davallador. Salva un desnivell de 4 m. La plataforma que hi ha a sota es troba a uns 6 o 
7 m sobre el nivell de la mar..

Pujol, es
Fonètica: «ÈZ�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 515
Situació: interior

Variant antonomàstica des Pujol d'en Fullana, cartografiada només dins finques 
segregades de la matriu. És nom dispers per terres pròximes a Calonge i pels voltants 
dels límits  actuals de la possessió,  situada a s'Alqueria Blanca, entre Lo d'en Danús 
(antigament també des Pujol) i la partió de Felanitx.
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Pujol d'en Fidever, es
Fonètica: «ÇZ�«MD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, situat a Calonge, vora es Camí Llarg de sa Conca, 
entre es Pujol i es Clos. Es coneix també amb el nom de Cas Fidever. Es troba migpartit 
en dues tanques de conreu amb arbres, en una de les quals hi ha un sector de garrriga. És 
una segregació des Pujol.
 
Pujol d'en Fullana, es
Fonètica: «ÇZ�«MÈ9«, «ÇZ�«MÈ´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 515
Situació: interior

Possessió situada a s'Alqueria Blanca, vora la partió de Felanitx, ara reduïda a un 
terreny de forma irregular, d'uns 1200 m de llargària mitjana, per uns 850 m d'amplària. 
Hom diu que antigament arribava fins a Cala Llonga i que la guarda d'egües d’aquesta 
finca s’abeurava a sa Fonteta des Caló de ses Gambes. Cal tenir present, però, que el 
1578 es Pujol i es Comtès eren del mateix propietari, que era Martí Fullana, el cognom 
del qual ha romàs adjunt en el topònim de la possessió. Cap a la part de Calonge, es 
Pujol comprenia tota sa Conca. Per la part occidental incloïa na Clavet, es Pins d'en 
Moll i es Barranc, llocs que el separaven de Son Rossinyol. Per antonomàsia se'n sol dir 
simplement es Pujol. Per un document de finals del segle XVIII sabem que abans es 
deia la Casa Vermella.

CTM, es Pujol. p. 1261; MGM, 41-2g.

1578, «Martí fullana...,  una possessió affrontant en lo terme de falanig, dita al puiol». Stims, f. 63 v. 
«Martí fuyana, una p[ossessi]ó affrontant en lo terma de falanig, dita al puiol». Stims, vol. II.
1585-1586. Les terres bones per conrear del Pujol i el Comtès s'avaluen en 213 quarterades. RRV (2000: 
136).
1685, 23 de març. S'estima el Pujol d'Antoni Veny. RRV (2000: 157).
1747, del Pujol. APS.
1784, Puiol. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1788, 12 de maig. Se cita l'oratori públic des Pujol, finca de la qual és conductor Cristòfol Vila. RRV 
(2000: 180).
1791, 2 de març. La terra de la Casa Vermella, ara el Pujol d'en Fullana confronta amb el rafal la Punta de 
Portopetro. RRV (2000: 181-182).
1797, del Pujol. APS.
1818, el Puyol / el Pugol. Era de Jaume Joan Comellas. Apeo de Garay (Santanyí). 
1831, 19 de maig. Es diu que el Pujol té oratori i que és públic. RRV (2000: 197).
1864, «la Conca, de pertinencias del predio el Pujol». PcGV. 
 
Pujol d'en Generè, es
Fonètica: «ÇZ�«Z««ÈRE
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tanca de conreu de forma trapezoïdal, amb arbres, situada a s’Alqueria Blanca, 
en es Pujol, vora Lo d'en Danús.
 
Pujol d'en Relleta, es
Fonètica: «ÇZ�««È9««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 516
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres i un racó de pleta, de forma rectangular, situada en 
es Pujol, vora sa Pleta i vora es Turó d'en Mel.
 
Pujol d'en Rito, es
Fonètica: «ÇZ�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny curiablanquer de forma rectangular, segregat des Pujol, d'uns 335 m per 
uns 220 m, quasi tot conradís, amb l'excepció d'una petita pleta central tancada dins un 
corralet. Està dividit en nou tanques, poblades irregularment d'arbres, situades entre es 
Turó d'en Mel, es Port i la delimitació municipal de Felanitx, fitada prop d'aquest lloc 
amb el molló nombre 15. 
 
Pujol de ses Frites, es
Fonètica: «ÇZ�««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 516
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situada a s'Alqueria 
Blanca, vora la carretera de Calonge, dins els establits des Pujol, al costat de na Moreia. 
Per al malnom, vegeu Ca ses Frites.
 
Pujol de Son Vent, es
Fonètica: «ÇZ�«�MÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 514.5
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Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma rectangular, situat a s’Alqueria 
Blanca, en es Pujol, entre Lo d'en Garí i Lo d'en Mosso. Està dividit en cinc tanques. Hi 
ha una caseta.  És una segregació des Pujol  amb lligams de propietat  a la possessió 
felanitxera de Son Vent, ja fora de l'àmbit d'estudi.
 
Pujol Vell, es
Fonètica: «Z�È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4362
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, dividit en tres tanques, en 
una de les quals ara hi ha una casa. Està situat a s’Alqueria Blanca, dins es Pujol, vora 
sa  Marina  des  Sabaters.  No  correspon  al  punt  embrionari  des  Pujol,  malgrat  el 
qualificatiu de vell, sinó que deu ser la part més antiga d'unes segones segregacions. 

Pujola, na
Fonètica: «ÈZ�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  molt  irregular,  situada  a  Santanyí, 
possiblement dins ses Rotes, vora es Campàs d'en Perlo. El nom, descriptiu, prové de la 
forma aturonada de la finca.
 
Pujola, na
Fonètica: *«ÈZ�«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d’un  terreny  no  localitzat,  probablement  de  la  zona  de 
s’Alqueria Blanca. 

1818, ne Puyola. Apeo de Garay (Santanyí).

Pujolets, es
Fonètica: «Z�È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior
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Casa i elevació del terreny situada rere Consolació, entre es Turó d'en Jordi i es 
Camp d'Amunt. Assoleix els 182 m sobre el nivell de la mar.

CTM, es Pujolet, p. 1261; MGM, 40-12g.

1867, los Pujolets. Circumscripció parroquial. APS.

Punta, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 515
Situació: litoral

Variant antonomàstica, no cartografiada, de sa Punta de sa Cala, situada a la gola 
de Cala Figuera, a la part de llebeig.
 
Punta, sa
Fonètica: «È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 502
Situació: interior

Terreny de forma triangular, situat a ses Salines, entre es Pi des Corb Gran (sa 
Vall) i es Bartomins. Té una longitud màxima de 750 m per una amplària màxima de 
300 m. Està subdividit en diverses tanques, dedicades en sa major part a horticultura. Hi 
ha unes cases.

Vegeu el cançoner.
 
Punta, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4362
Longitud: 517.5
Situació: interior

Denominació moderna, no cartografiada, de les cases de sa Talaia (Calonge), 
però no dels sementers homònims. És un trasllat toponímic provinent de la possessió de 
sa Punta, de Portocolom, finca conduïda també pels estadans de sa Talaia.
 
Punta, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517.5
Situació: interior
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Possessió situada a s'Alqueria Blanca, entre Cala Llonga i Portopetro. Les cases 
estan a uns 700 m de la mar i a uns 2300 m de l'extrem de la península que en motiva el 
nom, que és la que s'articula entre els dos ports esmentats. Les cases formen una petita 
aglomeració  d'edificis  defensats  per  dues  torretes  angulars  vorejades  d'espitlleres. 
Segons B. Vidal i Tomàs (art. Porto Petro del CTM, III, p. 1212-1223), sa Punta Grossa 
formava part d'aquest predi, mentre els informants diuen que sa Punta Grossa sorgí de 
Can Marines. Sembla difícil d'acceptar l'afirmació de l'historiador, si tenim present que 
la possessió des Pujol arribava a la mar, com també hi arribava la de Cas Senyor.

Sa Punta es degué parcel·lar a principis del segle XX. Segons A. Vidal (1992: 
140-141), entre 1910 i 1920 desapareix dels Llibres de la Contribució Rústica la quota 
que pagaven Sebastià Rigo i els seus germans. La urbanització dels grans conradissos 
costaners és cosa dels nostres dies. 

1358, 29 d'agost. Francesca, viuda de Francesc Gelida, té la possessió la Punta. RRV (2000: 46).
1370. La Punta de n'Àries, d'Antoni Llaneres, confronta amb l'alqueria Calonge. RRV (2000: 51). Aquest 
propietari també tenia l'alqueria Portocolom. 
1511. La Punta de Llaneres és de Joan Danús. VMaRV (1964: 261).
1527, 18 de març, «la punta del terme de porto petro». Testament de Joan Danús. APS.
1578. S'estimen a «Joan denús, dit lo hereu denús, ... unes terres tinents al potopetro y cala llonga, del 
Comptès, dites la punta». Stims, f. 33 v.
1690, 23 de maig. Llicència de posar bans a l'administrador de l'heretat de la senyora Jerònima Molines i 
Gili, a la Punta de Porto Petra. RRV (2000: 159).
1712, la Punta de Portopetra. «Llibre de comptes de la Punta». PMP.
1731, la punte. PcT.
1732, la punte. PcT.
1733, la punte / la punte de Porto Petra. PcT.
1734, la punte de Porto Petro. PcT.
1748, la Punta. PcT.
1784, La Pûta. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1791, 2 de març. La comunitat de preveres de Sant Nicolau de Ciutat, administradora de l'heretat i obra 
pia de Jerònima Gili i Molines, estableix a Sebastià Rigo el rafal anomenat la Punta de Portopetro, alou i 
domini directe de Pere Gual Desmur, abans dels germans Olesa. Confronta amb la ribera de la mar, terra 
de la Casa Vermella,  ara el Pujol  d'en Fullana, altres terres i  les comunes de l'Alqueria Blanca. Dita 
senyora ho tenia de Pere Gili qui ho comprà el 1604. Entre els confrontants, tambés se citen terres de 
Calonge, diverses fites i parets i el caló dels Homes Morts. RRV (2000: 181-182).
1846, juliol. Sebastià Rigo de la Punta és un dels majors contribuents. RRV (2000: 200).
1849, 7 de febrer. Sebastià Rigo, propietari de la possessió la Punta de Porto Petro, ha construït un oratori 
públic, separat de les cases de la possessió. RRV (2000: 201).

Punta, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat en es Llombards, entre es Pouàs i es Rafal 
des Porcs. Les dimensions màximes són de 800 m per 400 m. Està integrat per més de 
trenta  tanques,  però  possiblement  abans  s'identificava  amb  aquest  nom  un  territori 
bastant més dilatat. Formava part de la possessió de Son Belard.

1514, «lo camp de la Punta o d'en Mostafà». RRV (1992).
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1831, «la Punta... afronta... ab Camí de son Barard». PcCl.
 
Punta, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Tancó triangular amb pocs arbres, situat a la Costa, prop des Malanyar, entre na 
Forn i ses Rotes Noves.
 
Punta, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, de forma triangular, situada a Santanyí, dins 
es Figueral Vell, avui més freqüentment ses Valentines.

Punta Alfàbia, sa
Fonètica: «Ç«ÈB
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 501
Situació: litoral

Variant no cartografiada, de sa Punta de s'Alfàbia, situada a la costa salinera, a sa 
Platja  des  Carbó,  entre  es  Carbó  Gran  i  es  Carbó  Petit.  La  caiguda  de  l'article  i 
preposició és esporàdica.
 
Punta Alta, sa
Fonètica: «ÇÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Extrem de la costa salinera, situat entre es Port i Cala Galiota, a sa Puntassa, 
entre Can Nigorra i es Bancalet. És plana i de marès, d'uns 6 m d'altura, amb un far 
modern a sobre, que és el més important de sa Colònia. A pocs metres hi ha un escull de 
la mateixa alçada, amb la superfície molt punxaguda.
 
Punta Alta, sa
Fonètica: «È«
Terme: ses Salines
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Mapa: 748-5-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Extrem de la costa salinera, situat entre Cala en Tugores i sa Platja des Carbó i 
entre sa Punta Prima i sa Pedra Dreta. És plana i s'alça uns 2'50 m, plena de grans 
cocons. Al cap, alçura crestes esmolades.
 
Punta Baixa, sa
Fonètica: «Ç«ÈBS«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Extrem de la costa de Santanyí, situat  a Cala Figuera,  entre en Vermell  i  es 
Cagador de sa Geneta. El punt final, que s'alça 1'5 m sobre el nivell de la mar, és de roca 
molt erosionada, amb agulles i cocons. Al costat que mira a la mar gran, té una espècie 
de saragall. És un indicador de l'estat de la mar, pel qual es regeixen els mariners a 
l'hora d'avaluar els temporals. Si la mar el bota, el mal temps és important. També se'n 
diu sa Punta de sa Cala.
 
Punta Curta, sa
Fonètica: «Ç«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 510
Situació: litoral

Avançada  de  la  costa  llombardera,  situada  prop  de  s'Almunia,  dins  ses 
Falconeres, entre sa Seca Redona i sa Punta Llarga. És una punta quasi tota de marès, 
amb grans còdols incrustats. És pesquera d'oblades.
 
Punta d'Alfàbia, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈB
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 501
Situació: litoral

Variant no cartografiada, de sa Punta de s'Alfàbia, situada a la costa salinera, a sa 
Platja  des  Carbó,  entre  es  Carbó  Gran  i  es  Carbó  Petit.  La  caiguda  de  l'article  és 
esporàdica.
 
Punta d'Alga, sa
Fonètica: «Ç«ÈDÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: ?

1331



Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Talassònim de la mar des Llombards, no cartografiat, situat vers un quilòmetre 
de la costa, davant es Cingle d'en Palou. És un cap de la barba de fora. Va de s'Almunia 
fins a ses Orelletes. S'ha de treure una regata des Racó d'en Fèlix (vora Cala Santanyí), 
pes Cap de sa Paret (vora sa Cova del Dimoni). 
 
Punta d'en Cànaves, sa
Fonètica: «Ç«D«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Avançada de la costa de Santanyí, situada a Cala Santanyí, entre es Racó des 
Manescal i sa Cova des Riu. És una punta rocosa, d'uns 4 m d'altura, plana i abundosa 
de  cocons  bons  productors  de  sal.  Les  aigües  són  profundes.  No se  sap  qui  era  la 
persona que hi deixà el cognom. També es diu es Morro d'en Cànaves.
 
Punta d'en Felip, sa
Fonètica: «Ç«D«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: litoral

Extrem de la costa de Santanyí, situat vora es Caló des Macs, entre sa Barraca 
des Patró Felip i sa Cova d'en Lepanto. Davalla en rost fins a ran d'aigua i tanca un redol 
de mar i serveix un poc de protecció a diversos escars. Tanbé es diu sa Punta des Patró 
Felip.
 
Punta d'en Garrot, sa
Fonètica: «Ç«D«ï«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta de sa Guàrdia, lloc de la costa de s'Alqueria 
Blanca, situat vora es Caló des Borgit, entre ses Puntetes i sa Troneta.
 
Punta d'en Miquel Vetla, sa
Fonètica: «Ç«D«EÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
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Situació: litoral

Extrem de la costa santanyinera, situat a Cala Llombards, entre s'Escull des Caló 
des Macs i sa Pesquera des Manescal. Té uns 2 m d'altura, amb grans enderrocs a sobre, 
caiguts dels penyalars tortonians, d'uns 20 m, que té darrere. La plataforma on es troba 
la punta té forma escalonada. També es diu sa Punta d'en Vetla.

Punta d'en Terra, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈE«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat prop de sa Platja des Marquès, damunt l'illa de na 
Llarga,  a l'extrem oriental.  És  una punta  a  ras  d'aigua,  amb alguns petits  esculls  al 
davant, separats per canals de poquíssima profunditat.
 
Punta d'en Tomeu des Sord, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇD«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Punta  de  ses  Arades,  situada  a  la  costa  de 
Santanyí, a Cala Figuera, entre sa Pesquera de ses Cadenes i n'Arades. Aquest home, en 
Tomeu des Sord, hi tenia una barraca de barca, sense escar, avui convertida en aljub. 
Pujava l'embarcació amb un aparell.
 
Punta d'en Vetla, sa
Fonètica: «Ç«D«MÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Punta  d'en  Miquel  Vetla,  situada  a  Cala 
Llombards, entre s'Escull des Caló des Macs i sa Pesquera des Manescal.
 
Punta de Cala en Grell, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«ÈR«´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral
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Variant  no cartografiada,  de procedència marinera,  de sa Punta des Caló des 
Moix, accident de la costa de s'Alqueria Blanca, situat entre s'Hotel Mosca i Cala en 
Grell. 
 
Punta de Cala en Tugores, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 502
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situat a la part sud de Cala en Tugores, entre sa 
Raconada de sa Punta i sa Tenassa Plana. És molt baixa, brufada de cocons i pedres 
grosses. Al centre, alçura un turonet de marès a uns 3'50 m sobre el nivell marí, rere el 
qual s'arredossa una vegetació de Limonium. Les plantes arbustives no es troben fins al 
lloc on comença la punta. Un informant dóna aquest nom a la punta que delimita la cala 
per la part del nord. Per tant, aquesta és la que gaudeix de més popularitat.  És punt 
d’almadrava.

1884, die Punta Entugores. L. Salvator (1884: 765).
 
Punta de Cala en Tugores, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«ÈÄR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 502
Situació: litoral

Extrem  de  la  costa  salinera,  situat  a  Cala  en  Tugores,  entre  sa  Punta  des 
Carregador i sa Tenassa de na Barbera. Nom repetit, amb segura popularitat, a l'altre cap 
que tanca la cala. Aquí és una punta d'uns 2 m d'altura, de marès esberlat pels temporals 
de ponent. S'hi endinsen llargs cocons semicirculars. Darrere hi ha algunes pedrotes.
 
Punta de Cala Figuereta, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«ÆÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera que tanca Cala Figuereta pel costat de llevant, 
entre s'Escaleta des Moro i sa Cova de Cala Figuereta. És penya-segada, però no del tot 
vertical, ja que els estrats de la roca li donen una forma un poc escalonada. Deu tenir 
uns 30 m d'altura.
 
Punta de Cala Figuereta, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«ÆÈR««
Terme: Santanyí
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Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situada a la part de ponent de Cala Figuereta, 
entre es Carregador i  s'Aprés. La penya fa un petit  escaló que,  darrere,  té una duna 
fòssil.
 
Punta de Cala Galiota, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«Æ«È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: litoral

Cap de la costa salinera, situat entre Cala Roqueta i sa Pesquera de Cala Galiota. 
La superfície és punxaguda. Tanca Cala Galiota per la part del sud i no s'alça més de dos 
pams sobre el nivell de l'aigua. 

1892, «la punta de Cala Galiota, de poca consideración». F. Talladas (1994: 56).
 
Punta de Cala Llombards, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«´È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Punta  de  So  n'Amer,  situada  a  la  costa 
llombardera, a l'entrada de Cala Llombards, entre s'Ombra des Pi i sa Cova des Fum.
 
Punta de Cala Llonga, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«È´ï«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Extrem de  la  costa  de  Calonge,  situat  a  Cala  Llonga,  entre  sa  Punta  de  ses 
Puntetes i Can Pep Ferrer. És també el nom de tota la península compresa entre es Caló 
de ses Dones i Cala Llonga. Al costat mateix de la mar no arriba al metre d'altura, però 
als 4 o 5 m de la ribera les penyes s'alcen en un rost  de 45 graus d'inclinació. Són 
destacables dos norais antics picats dins la roca.
 
Punta de Can Barragot, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç««ÈÄ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
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Latitud: 4347.5
Longitud: 507
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta de sa Creta, situada a la costa llombardera, 
entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i entre sa Pesquera d'en Barragot i sa Cova de 
sa Creta. Sobre l'origen del malnom, vegeu es Torrent d'en Barragot.

Punta de Fora, sa
Fonètica: «Ç«D«È�R«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Extrem de la costa salinera, situat entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès, 
damunt l'illa de na Llarga, a la part de ponent. Té un metre d'altura sobre el nivell de la 
mar. És un indret molt accidentat per causa de l'erosió, que hi ha excavat nombrosos 
cocons.

Punta de l'Albardà, la
Fonètica: *«Ç«D««B«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral

Nom antic, desaparegut, de sa Punta des Fortí, situada a la boca de Cala Llonga. 
La motivació, metafòrica, es troba en una llarga roca que perllonga l’extrem per sota el 
nivell del mar. És també la motivació del nom veí de sa Pesquera des Mular.

1786,  pta.  del  Aubarda.  Mapa  de  Vicente  Tofiño  de  San  Miguel.  Madrid.  “Sa  Nostra” 
(2000:186).

Punta de la Cova del Bergantí, la
Fonètica: *«Ç«D««È�«D«B«RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520.0
Situació: litoral

Topònim extingit, determinat pel nom d’una cavitat situada a sa Punta de ses 
Puntetes, vora Cala Llonga, de la qual no es coneix la motivació. El DIEC defineix el 
bergantí com a «una nau de dos arbres de tres peces, tots encreuats». 

1786,  pta.  de la Cueba del Bergantin. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel.  Madrid.  “Sa Nostra” 
(2000:186).

Punta de Llebeig, sa
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Fonètica: «Ç«D«´«ÈB«S
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513.5
Situació: litoral

Extrem de  la  costa  santanyinera, situat  entre  Cala  Figuera  i  es  Caló  de  ses 
Agulles i entre sa Cova des Moros i es Banc des Llaüt, al peu d'un espadat de 40 m 
d'altura.  És  plana,  però  molt  clivellada,  d'uns  7  m  d'altura.  Acaba  en  una  tenassa 
sotaiguada que té el nom des Rompedor. També se'n diu sa Punta de sa Bagasseta. 
 
Punta de Llevant, sa
Fonètica: «Ç«D«´«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 500
Situació: litoral

Variant  no cartografiada de sa Punta de Migjorn,  situada a la  costa  salinera, 
sobre l'illa de na Guàrdies, entre sa Pedrera de na Guàrdies i sa Punta des Mig.
 
Punta de Migjorn, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈZR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 500
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat sobre l'illa de na Guàrdies, entre sa Pedrera de na 
Guàrdies i sa Punta des Mig. Té uns 0'50 m d'altura i davant hi ha una roca submergida 
d'uns 12 m de llargària. Entre aquest lloc i sa Punta des Mig, hi ha un gran coconar, amb 
cadolles molt grans i profundes. També es diu sa Punta de Llevant. L'orientació deu 
dependre del lloc exacte des del qual es pesca.
 
Punta de na Boda, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈBD«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Extrem de la costa salinera, situat entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès i 
entre sa Rambada de sa Punta des Eriçons i sa Pedrereta. Emproat cap a l'illa dita na 
Cabot, és baix, a ras de mar i farcit de cocons. És nom de mariners, ja que els pescadors 
de canya en diuen sa Punta des Eriçons o sa Punta de sa Pedrereta, segons quin sigui el 
seu lloc de referència. Els contrabandistes en diuen na Freda. No se sap qui era la tal 
Boda.
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Punta de na Fontanella, sa
Fonètica: «Ç«D«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta Grossa, situada entre es Caló d'en Ferrà i es 
Caló de n'Adrover i entre sa Punta des Secret i es Cocó de na Fontanella. És pròpia de 
santanyiners.
 
Punta de na Malfenera
Fonètica: «Ç«D«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4347
Longitud: 506.5
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i 
entre na Malfenera i sa Tirada Llisa. Té entre 12 m i 15 m d'altura i està constituïda per 
materials esberlats. Davant, hi ha una tenassa força gran i, a la part de sa Tirada Llisa, 
algunes rocasses caigudes.
 
Punta de na Milà, sa
Fonètica: «Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504
Situació: litoral

Avançada de la costa llombardera, situada vora es Cap de ses Salines, entre es 
Revolt de na Milà i s'Escar Vell. La penya, plena de cocons,  té un metre d'altura i a 
redols encara menys. Davant hi ha una tenassa ampla. És nom d'explicació desconeguda. 
Antic malnom?  Antic nom de peix, tal vegada? Així eren conegudes antigament les 
ferrasses. També es coneix sota el nom simplificat de na Milà.

CTM, sa Punta des Milà, p. 1274; MGM, íd., 44-7e; VMaRV (1961-1962:  37) el cita entre els al·lusius a 
animals. Íd. (1964: 250). Els informants no coneixen aquesta variant.

1884, Punta de na Milà. L. Salvator (1884: 764).
 
Punta de na Nadala, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral
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Avançada  i pesquera de la costa de s'Alqueria Blanca, situada prop des Caló de 
ses Egües, entre es Cocons Roigs i es Corb Marí. És una punta d'unes 20 passes de 
llargària, uns 3 m més baixa que la plataforma. És plena de cocons, molt brescada i 
granada pels temporals de llevant. És una pesquera d'oblades, de dia, coneguda també 
sota la variant simplificada de na Nadala. Els mariners li diuen es Corbmarinet.
 
Punta de na Tianeta, sa
Fonètica: «Ç«D«««È««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de na Tianeta, pesquera de la costa salinera, situada 
prop de sa Platja des Carbó, entre es Carnatge i es Carregador des Carnatge.
 
Punta de Ponent, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta de Fora, situada a la costa salinera, damunt 
l'illa de na Llarga, a la part occidental.
 
Punta de Ponent, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 500
Situació: litoral

Avançada (i  pesquera) de la costa de ses Salines,  situada damunt l'illa  de na 
Guàrdies,  entre sa Punta des Mig i  sa Pesquera des Mabres.  Amb poc més de 2 m 
d'altura, té cocons al darrere i un petit far modern. No té vegetació, perquè està molt 
batuda pels temporals, que acaramullen pedres grosses a unes 70 passes de distància. 
També es diu sa Pesquera de Ponent.
 
Punta de Ponent, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral
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Cap de la costa de Santanyí que tanca la boca de Cala Figuera per la part de 
llevant. Deu tenir uns 5 m d'altura, tallats a plom. A la part de la cala fa un puntó a uns 2 
m sobre la mar, penjat damunt la barbacana, amb un cocó fondo al darrere. El penyalar 
que  s'alça  rere  la  plataforma  té  uns  25  m  d'altitud.  L'orientació  respon  al  punt 
d'observació dels pescadors de canya, ja que les pesqueres de la zona des Caló de ses 
Faves tenen aquesta punta a la part de ponent.
 
Punta de s'Albardà, sa
Fonètica: «Ç«D««B«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situat entre Cala Llombards i es Caló d'en Ferrà, 
i entre es Dolç d'en Boira i sa Cova de l'Infern. El penya-segat, ben vertical, té uns 35 m 
d'altura, migpartit per un cingle transitable, situat vers la meitat. El nom està motivat per 
un apèndix que hi ha vora l'aigua, al peu de les penyes. Els primers 7 m surten fins a 
quedar a uns dos pams de l'aigua, perdesprés submergir-se a una profunditat que permet 
el pas d'embarcacions menors. En total, es projecta més de 20 m mar endins. També en 
diuen senzillament s'Albardà i algú es Cap des Sol. Metàfora basada en la semblança 
que té amb un albardà, sella de la bístia farcida de palla i coberta de pell.

Punta de s'Alfàbia, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈB
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 501
Situació: litoral

Llengua d'arena, de la costa salinera, situada enmig de sa Platja des Carbó, entre 
es Carbó Gran i es Carbó Petit. L'amplària de la platja deu superar els 25 m. També es 
coneix amb les variants de sa Punta d'Alfàbia i sa Punta Alfàbia. Prop hi ha una duna 
molt alta, potser d'uns 13 m, amb vegetació de pins. 

Un informant diu que sentia contar als vells que en aquest lloc hi havia una gran 
alfàbia soterrada, plena d'arena, i diu també que l'home que contava això hi anava a dur-
se'n tests  i  els  emprava per  llast  de l’embarcació, perquè eren molt  feixucs.  Cal  no 
oblidar que tota la zona de sa Colònia és plena de jaciments submarins en els quals les 
àmfores són abundoses.
 
Punta de s'Almunia, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral
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Extrem de la costa llombardera, situat a s'Almunia, entre es Racó de sa Cova 
Foradada i sa Falç de s'Almunia. Té un 6 m d'altura i a baix un poc de tenassa.
 
Punta de s'Amarador, sa
Fonètica: «Ç«D«««R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Punta  de  ses  Gatoves,  situada  a  la  costa  de 
Santanyí, a s'Amarador, entre sa Barraca d'en Vila i sa Cova des Riu.
 
Punta de s'Aranyó, sa
Fonètica: «Ç«D««R«Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 502.5
Situació: litoral

Extrem  de  la  costa  llombardera,  situat  prop  de  Cala  en  Tugores,  entre  sa 
Pesquera Baixa i sa Raconada de sa Punta. Té unes 30 passes de llargària i prop de 
l'inici fa un istme que no supera les quatre passes d'amplària. S'alça uns 2'50 m sobre el 
nivell de l'aigua, ple de cocons i crestes que el converteixen en un malpaís. No s’hi veu 
el més mínim rastre de vegetació.

Sembla que el nom ha de fer referència a un ictiònim, l'aranya, peix traquínid de 
picada verinosa. V. M. Rosselló Verger (1961-1962: 37) classifica el topònim entre els 
originats per la vegetació. Sembla molt difícil que hi pugui haver hagut un aranyoner en 
un lloc tan salobre, planta, a més confinada, en tot  el  terme santanyiner, sols  a dos 
minsos espais molt allunyats de la mar.
 
Punta de s'Estret des Temps, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇR««È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Cap de la costa de Santanyí que tanca s'Estret des Temps per la part de llebeig. 
És un penya-segat vertical, d'uns 25 m d'altura. A baix hi ha una àmplia tenassa amb un 
rocot negrós, isolat, a l’extrem. A uns 10 m rere aquesta roca hi ha un pontet natural. 
Des d'aquí hom pot accedir as Caló de ses Faves, per una zona plena de grans roques. 
Pel mig hi ha dues encletxes que segurament permeten, tot i que amb dificultats, pujar a 
la part alta del penyal. També és el nom del terreny que s'estén al darrere.

Punta de s'Illot, sa
Fonètica: «Ç«D«È´�
Terme: Santanyí
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Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349
Longitud: 503.5
Situació: interior

Extrem de l'illa lacustre situada a sa Vallet, dins s'Estany de ses Gambes.

Punta de s'Illot de Can Curt, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç´�«NÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 503
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situat prop des Caragol, entre sa Rambada de 
s'Illot i s'Entrador de s'Illot. És una petita península de marès, de no més de 2 m d'altura, 
plena de puntes i cocons i sense vegetació.
 
Punta de s'Olla des Bastons, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç�´«D«RB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Avançada de la costa llombardera, situada entre es Màrmols  i  es  Cap de ses 
Salines  i  entre  s'Olla  des  Bastons  i  s'Aragall  de  ses  Pedreres.  Deu tenir  uns  20  m 
d'altura,  però  no  és  penya-segada,  sinó  que  davalla  cap  a  la  mar  irregularment  i 
escalonadament.

Punta de sa Bagasseta, sa
Fonètica: «Ç«D««B«Æ«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta de Llebeig, situada al litoral de Santanyí, 
entre Cala Figuera i es Caló de ses Agulles i entre sa Cova des Moros i es Banc des 
Llaüt.

Punta de sa Bala, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈB«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: litoral
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Variant no cartografiada de na Tianeta, pesquera de la costa salinera, situada, 
prop de sa Platja des Carbó, entre es Carnatge i es Carregador des Carnatge. És nom 
d'explicació desconeguda.
 
Punta de sa Barca Trencada, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇBR«R«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517
Situació: litoral

Avançada de la costa curiablanquera, situada a sa Barca Trencada, a la part de 
llevant. L'extrem, batut pels temporals i desproveït de vegetació, té uns 4 m d'altura i 
acaba en una plataforma dita sa Taula des Moros.
 
Punta de sa Bassa des Cabots, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇB«D««ÈB�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Extrem de la costa salinera, situat entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès i 
entre sa Pedrereta i sa Bassa des Cabots, de la qual agafa el nom. És de marès molt 
erosionat,  d'estrats  inclinats,  que  generen  nombroses  agulles.  Damunt,  hi  ha  grans 
pedres. Deu tenir uns 4 m d'altura i l'única vegetació que hi ha és de salicòrnies.
 
Punta de sa Cala, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 515
Situació: litoral

Cap de  la  costa  santanyinera,  situat  a  la  boca  de  Cala  Figuera,  al  costat  de 
llebeig. Al peu dels penyalars hi ha àmplies terrasses escalonades. L'extrem no és gaire 
alt, potser d'uns 6 m, o no tants. És nom de pescadors de canya, ja que els mariners 
donen aquesta denominació a sa Punta Baixa. Per antonomàsia es diu simplement sa 
Punta.
 
Punta de sa Cala, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral
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Variant  no cartografiada de sa Punta Baixa,  situada a Cala Figuera,  entre  en 
Vermell i es Cagador de sa Geneta.
 
Punta de sa Cossia, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Variant no cartografiada, santanyinera, de sa Punta de sa Curria, situada a la 
costa llombardera, prop des Bauç, entre es Cocó des Buits i es Racó des Xot. L'arcaisme 
curria s'ha acostat formalment al mot cossia que llenguatge mariner dóna a la part del 
llaüt sobre la qual corren els quarters. És mot emparentat amb cós i cossier. Vegeu  J. 
Miralles i Monserrat (1998: 62-63).

Punta de sa Cova, sa
Fonètica: «Ç«D««È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 503.5
Situació: interior

Articulació positiva del litoral lacustre de s'Estany de ses Gambes, situada a la 
part salinera de l’aiguamoll, dins sa Vall, entre sa Font Petita i es Racó de s'Ullal. Basa 
el nom en el veïnatge de sa Cova de s'Ermita.

Punta de sa Cova Blanca, sa
Fonètica: «Ç«D««È�«ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Extrem de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, entre es Racó de sa Cova 
Blanca i  sa  Cova Blanca. És una punta plana, no del  tot  penya-segada,  d'uns  10 m 
d'altura, amb vegetació de pins barraquers.
 
Punta de sa Creta, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 507
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i 
entre sa Pesquera d'en Barragot i sa Cova de sa Creta. Deu tenir uns 13 m d'altura, però 
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no és ben vertical, sinó que cau amb una mica de rost. Una llivanya horitzontal, situada 
vers la meitat, la divideix en dues parts. També en diuen sa Punta de Can Barragot. Pren 
el nom de la raconada que tanca, la qual rep el nom de sa Creta.

CTM, p. 1263; MGM, 43-10d.
 
Punta de sa Creu, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de s'Alqueria Blanca, situat a Portopetro, entre Baix sa Torre i sa 
Punta de sa Torre.  La penya, d'uns 10 m d'altura és vertical.  El topònim testimonia 
l'antiga presència d'una creu que mostrava als navegants la presència de terra cristiana. 
Es repeteix a Cala d'Or i a molts d'altres indrets de les illes i de la Mediterrània cristiana 
(CA, 2002: 101-108). Vegeu una explicació més detallada sota l’entrada següent.
 
1786, pª. de la Creveta. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).

Punta de sa Creu, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Avançament de la costa de Calonge, situat a la part sud de sa Punta Grossa, a la 
boca des Calons Grans, o  de Cala Llonga, ja que l'entrada és comuna a les dues cales. 
És  una  punta  d'uns  4  m  d'altura,  penya-segada,  amb  tenasses  grosses  al  davant, 
projectades uns 6 m cap a la mar. Com a altres llocs d'ancoratge mallorquins, a la gola 
d'aquest port hi devia haver hagut una creu que avisava els navegants illens, cristians, 
dels perills de la mar i advertia els d'altres confessions religioses de la presència de terra 
cristiana. Tals creus han generat topònims a Portopetro, a Cabrera, al port d'Andratx, al 
de Sóller, etc. El costum de col·locar el símbol religiós a la porta dels llocs d'arribada o 
sortida de les naus no era exclusiu de l'illa, sinó que es troba a molts d'indrets de la 
Mediterrània cristiana (CA, 2002: 101-108).
 
Punta de sa Curia, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Variant no cartografiada i minoritària de sa Punta de sa Curria, situada a la costa 
des Llombards, prop des Bauç, entre es Cocó des Buits i es Racó des Xot. La pèrdua de 
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vibracions acosta el mot a la forma popular del genèric  alqueria. És una manera de 
dotar-lo de transparència.
 
Punta de sa Curria, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Apèndix de la costa llombardera, situat prop des Bauç, dins es Buits, entre es 
Cocó des Buits i es Cingle des Xot. És de marès i davalla en rost des de les proximitats 
de l'aresta del penyalar fins a ran d'aigua. Prop de l'extrem hi ha una coveta que la 
perfora transversalment.

Possiblement deu el nom a una màquina per alçar pesos, una  curria, arcaisme 
que designava a Mallorca una mena de corriola grossa que devia estar instal·lada vora es 
Cocó des Buits. Coromines (DECat. s. v. corriola, p. 968-969) recull el mot  cúrria a 
diverses localitats principatines (Sant Martí de Llémena), però diu que més sovint ha 
sentit la pronúncia curria (Arbúcies, Sant Feliu de Boada, Pineda). L'alternança cúrria / 
curria és la mateixa que gúbia / gubia, llúpia / llupia, núvia / n[u]via, fúria / furia (les 
solucions mallorquines són sempre les segones). El mestre cita un document del segle 
XIV de les pedreres de Girona: «una biga ten la corrie ab que pugen les pedres ab lo 
arguen». També un exemple d'Eiximenis, de sentit una mica diferent: «aytal casa pot 
hom fer de tal granària com se vulla; e si lo loch no ha vall, la dita casa pot anar sobre 
curríes o petites rodes que la porten fins al mur».

Els santanyiners deformen el nom, en aproximar-lo al d'una peça del llaüt per on 
es desplacen els quarters: sa Punta de sa Cossia. Un altre coterrani va més enllà i en diu 
sa Punta de sa Curia.
 
Punta de sa Dent, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Dent, pesquera de la costa llombardera, situada 
entre Cala Figuereta i es Màrmols i entre na Gropellosa i es Fort de sa Dent.
 
Punta de sa Dona Morta, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇD�«È�R«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Extrem de  la  costa  de  ses  Salines,  situat  entre  Cala  Galiota  i  sa  Platja  des 
Marquès i entre sa Dona Morta i es Esculls. Té un metre, o dos, d'altura i és de marès, 
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amb un poc de tenassa i molt punxaguda. Modernament n'han encimentat un trosset per 
prendre-hi el sol. També es diu sa Punta Tendra.
 
Punta de sa Galera, sa
Fonètica: «Ç«D««Æ«ÈER«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
Longitud: 520
Situació: litoral

Península de la costa de s'Alqueria Blanca, situada vora es Caló de sa Galera, al 
qual  dóna  nom,  entre  Cala  Llonga  i  es  Caló  de  ses  Egües.  És  molt  baixa,  sense 
vegetació,  orientada cap a l'est,  d'unes 100 passes de llargària,  i  en arribar a la mar 
continua  sotaiguada.  És  pesquera  de  dia  i  de  nit.  Per  tot  el  domini  lingüístic  són 
freqüents els noms com aquest, basats en una metàfora, resultat de la comparança de les 
terres baixes aïllades, o quasi aïllades, amb un vaixell, la galera. Són també abundoses a 
les illes italianes.

CTM, p. 1273; MGM, 43 11b.
 
Punta de sa Galera, sa
Fonètica: «Ç«D««Æ«ÈER«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 502.5
Situació: litoral

Apèndix de la costa llombardera, situat prop de Cala en Tugores, entre sa Pedra 
des Penyalar i sa Pesquera Baixa. Té uns 40 m de llargària i no més de 3 m d'altària. És 
plena de grans cocons i totalment desproveïda de vegetació. L'extrem és sotaiguat. Nom 
metafòric originat per la semblança que té amb la silueta baixa del vaixell homònim.

CTM, p. 1273; MGM, 44-5c.
 
Punta de sa Guàrdia, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈÄRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat vora es Caló des Borgit, entre ses Puntetes 
i sa Troneta. És una punta baixa, amb l'extrem a 2 m sobre la mar. Té algus cocons 
darrere  i  una  gran  plataforma,  batuda  pels  temporals,  que  guanya altura  així  com 
s'allunya de la mar. Té unes 40 passes de llargària i arriba fins al peu d'un turó en el qual 
s'amaga un niu de metralladora. També es diu sa Punta de ses Guàrdies, sa Punta d'en 
Garrot i sa Punta des Niu.
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El topònim fa referència a la funció de vigilància del lloc, en el qual, antigament, 
hi  havia  una  guàrdia  secreta  que  es  diu  sa  Guàrdia  d’en  Garrot  (vegeu-ne  la 
documentació s. v.). Sobre les runes es construï el niu de metralladora durant la Guerra 
Civil. Vora l'entrada encara queden restes d'un forn de coure pa.
 
Punta de sa Jonquera, sa
Fonètica: «Ç«D««ZÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Pesquera de la costa llombardera, situada dins es Màrmols, entre es Cocó Pla i sa 
Pesquera Petita. És de marès, petitona i inclinada cap a la mar. Un dels informants, que 
hi conegué la planta que li donà nom, diu que s'hi agafen vaques, «perquè una alguera 
arriba fins aquí».
 
Punta de sa Lleva, sa
Fonètica: «Ç«D««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 509
Situació: litoral

Avançada de la costa llombardera, situada entre es Bauç i Cala Figuereta i entre 
ses Orelletes i sa Punta de ses Orelletes. És alta, d'uns 20 o 25 m, penya-segada, amb 
una inclinació lateral motivada pel veïnatge de la desembocadura des Torrentell de sa 
Cova des Drac. És alhora pesquera, que també es coneix per sa Punta de ses Orelletes.

Topònim antic, basat en l'arcaisme lleva, anotat per J. Coromines a Osona en el 
sentit de 'clivella entre dues roques' (DECat. s. v. lleu, vol V, p. 189-190). D'aquest mot 
ve l'antic llevanya, mod. llivanya 'fissura, encletxa, per on s'envenquen les aigües fecals'. 
La motivació es materialitza en una gran fenella lateral que corre des de dalt del penya-
segat fins al nivell mateix de la mar.
 
Punta de sa Marina, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma triangular, amb arbres, situada a ses Salines, dins sa 
Marina Rosera, entre es Camp Simó i es Sementer des Lliri.
 
Punta de sa Mata, sa
Fonètica: «Ç«D««Èt«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
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Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta des Guix, situada al litoral de ses Salines, 
prop de sa Platja des Carbó, entre sa Pedra Xapada i s'Escar del Sen Pere Vinyes. Li 
presta el nom una pesquera de rall que es diu sa Mata.
 
Punta de sa Palla, sa
Fonètica: «Ç«D««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Extrem de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, entre na Forta i es Pes de 
sa Palla. És una punta baixa i gropelluda, amb alguns cocons a dalt i tenassa al davant. 
És nom d'explicació desconeguda.
 
Punta de sa Pedrereta, sa
Fonètica: «Ç«D«««DR«ÈR««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta de na Boda, situada a la costa salinera, entre 
Cala Galiota i sa Platja des Marquès i entre sa Rambada de sa Punta des Eriçons i sa 
Pedrereta, de la qual agafa el nom. És denominació de pescadors de canya.
 
Punta de sa Plana, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i 
entre sa Pedrera de sa Plana i sa Cova de sa Plana. Té uns 15 m d'altura i la meitat 
superior és un caramull d'enderrocs generats pels temporals de llevant. Modernament, hi 
ha qui en diu sa Punta des Mecànic.
 
Punta de sa Síquia, sa
Fonètica: «Ç«D««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral
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Variant no cartografiada de sa Punta Grossa, situada a la costa salinera, entre 
Cala Galiota i sa Platja des Marquès i entre sa Rambada de sa Síquia i s'Albardà. 
 
Punta de sa Torre, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Avançada de la  costa  curiablanquera,  situada entre  sa  Punta  de sa  Creu i  sa 
Covassa, a la part del sud de l’entrada de Portopetro. És vertical, d'uns 15 m d'altura, i 
coronada per un petit far modern. Pren el nom de sa Torre d'en Bossa.

El topònim s’estén a tota la península que té al darrere, allargada entre es Caló de 
sa Torre i la mar gran. Segons B. Vidal i Tomàs (art. Porto Petro del CTM, III, p. 1212-
1223), era part de la possessió dita sa Punta. 

CTM, p. 1214.

Punta de ses Arades, sa
Fonètica: «Ç«D«««RD«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Extrem de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, entre sa Pesquera de ses 
Cadenes i n'Arades. És nom d'explicació desconeguda i d'escassa vitalitat. També se'n 
diu sa Punta d'en Tomeu des Sord.
 
Punta de ses Falconeres, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta Llarga, situada prop de s'Almunia, entre sa 
Punta Curta i sa Falç de ses Falconeres.

CTM, p. 1273; MGM, 43-1h.
 
Punta de ses Gatoves, sa
Fonètica: «Ç«D««RÆ«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
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Situació: litoral

Extrem de la costa de Santanyí, situat a s'Amarador, entre sa Barraca d'en Vila i 
sa Cova des Riu. És rocós i baix, de manera escalonada, fins a quedar a 1'50 m sobre 
l'aigua. Els dos graons més acostats a la mar són nets de vegetació, ja que la zona està 
exposada als vents de llevant. És el nom també del terreny immediat i és motivat per la 
presència de gatoses, plantes espinoses de l'espècie Genista lucida, dins el pinar. També 
en diuen sa Punta de s'Amarador.
 
Punta de ses Guàrdies, sa
Fonètica: «Ç«D««RÈÄRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Punta  de  sa  Guàrdia,  lloc  de  la  costa 
curiablanquera, situat vora es Caló des Borgit, entre ses Puntetes i sa Troneta.
 
Punta de ses Mascarelles, sa
Fonètica: «Ç«D««R««ÈR´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 503
Situació: litoral

Avançada de la costa llombardera, situada prop de sa Platja des Caragol, entre 
ses Mascarelles Grans i ses Mascarelles Petites. És de marès, sense vegetació i acaba a 
ras d'aigua i a redols a uns 2 m per sobre. El llom, amb diverses pedreres antigues, 
s'arriba a alçar uns 3 m. Els temporals hi acaramullen llenques de marès. Les úniques 
plantes que hi poden sobreviure són del gènere Limonium.
 
Punta de ses Orelletes, sa
Fonètica: «Ç«D««R«È9««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 509
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Punta  de  sa  Lleva,  situada  a  la  costa  des 
Llombards,   entre  es  Bauç  i  Cala  Figuereta  i  entre  ses  Orelletes  i  s'Escull  de  ses 
Orelletes. 

VMaRV (1961-1962: 33).
 
Punta de ses Puntetes, sa
Fonètica: «Ç«D««È««
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral

Avançada de la  costa  calongina, situada a Cala d'Or, a l'extrem d'una de ses 
Puntetes,  entre  es  Caló  de  ses  Dones  i  Cala  Llonga.  Es  troba  davant  el  niu  de 
metralladora des Fortí i té uns 3 m d'altura. És molt punxaguda per causa de l'erosió 
marina. La vegetació queda un poc allunyada de la línia del litoral.
 
Punta de ses Roques, sa
Fonètica: «Ç«D««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Avanç articulatori del litoral de s'Estany de ses Gambes, situat en es Llombards, 
dins sa Vallet, entre es Racó de sa Font de sa Pica i es Racó de s'Estacada Curta.
 
Punta de So n'Amer, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Extrem de  la  costa  llombardera,  situat  a  l'entrada  de  Cala  Llombards,  entre 
s'Ombra des Pi i sa Cova des Fum. Encarat cap en es Caló de ses Agulles, guanya altura 
a  mesura que s'allunya de  la  mar.  És  vertical  i  aviat  assoleix  els  15  m.  L'aigua és 
profunda. La possessió de So n'Amer, que té les cases en es Llombards, arribava fins 
aquest lloc. També es diu sa Punta de Cala Llombards i sa Punta des Sol.

CTM, p. 736.
 
Punta del Serral, la
Fonètica: *«Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  extingit  d’una  terra  no  localitzada,  segurament  de  s’Alqueria  Blanca, 
situada tal vegada dins es Serral.  

1818, la Punta del Serral. Apeo de Garay (Santanyí).

Punta dels Proïssos, la
Fonètica: *«Ç«D«RÈ

1352



Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Nom antic, desaparegut, de sa Punta des Port, cap situat a la gola de Portopetro, 
entre es Caló des Llamp i es Caló des Macs. Topònim motivat per uns trenta-tres norais 
antics,  excavats  dins  la  roca.  Aquest  arcaisme,  provinent  del  grec,  que  antigament 
designava l’amarra que subjectava una nau a la costa (J: Coromines, 1977: 198-200) 
sobreviu encara en el nom d’un carrer de Felanitx, en el qual tal vegada es fabricaven 
cordes per a les embarcacions (?). 

1786, pª. de los Proisos. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000: 186).

Punta des Adolços, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
Longitud: 520
Situació: litoral

Extrem de la costa curiablanquera, situat entre es Caló de sa Galera i es Caló de 
ses Egües i entre es Fort des Adolços i es Tendre des Adolços. La roca de la punta, que 
ateny els 4 m, és molt brescada, d'una altura irregular. Darrere hi ha un grandíssim cocó, 
encimentat modernament, com tota la resta de la zona. Té una tenassa d'uns 7 m de 
llargària al davant, primer a flor d'aigua i sotaiguada a mesura que avança cap a la mar. 
 
Punta des Ases, sa
Fonètica: «Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Extrem de la costa de Santanyí, situat a Cala Santanyí, entre es Penyal des Ases i 
ses Barraques. No deu tenir gaire més de 2 o 3 m d'altura. Per a l'explicació del nom, 
vegeu es Penyal des Ases.
 
Punta des Bancassos, sa
Fonètica: «Ç«D«RB«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situat entre es Bauç i Cala Figuereta, dins es 
Bancassos,  entre  sa  Cova de  ses  Tres  Boques  i  es  Blanquer.  El  penya-segat  no  és 
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vertical, sinó que fa els dos o tres graons que motiven el nom des Bancassos. Davant hi 
ha una tenassa gran, parcialment sotaiguada.
 
Punta des Bauç, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Avançada de la costa llombardera, situada en es Bauç, a la part baixa del penya-
segat,  entre sa Pesquera de ses Salpes i  es Mig Cocó Petit.  És una plataforma rasa, 
d'unes 40 passes de llargària, elevada uns 5 m sobre el nivell de la mar. Sobre l'extrem, 
hi ha un testimoni dunar, amb conglomerats, de poc més de 2 m d'altura. Al cap, hi ha 
una coveta natural amb una finestra oberta cap a la mar i cocons a l'interior.

CTM, p. 78; MGM, 42-12h.
 
Punta des Blanquer, sa
Fonètica: «Ç«D«RB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Avançada de la costa santanyinera, situada a la badiola de Mondragó, entre sa 
Cova d'en Ventura i sa Cova des Blanquer. Té uns 20 m d'altura i pren el nom de la zona 
en la qual està situada, que es diu es Blanquer.
 
Punta des Bufador, sa
Fonètica: «Ç«D«RB«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral

Extrem de la costa de Santanyí, situat entre es Caló des Sivinar i s'Estret des 
Temps i entre na Gropellosa i es Davallador de sa Punta Grossa. Adopta el nom d'un 
forat que té. S’alça uns 3 m d'altura, erosionada, plena d'agulletes pètries. Al penyalar 
que li  fa  de capçalera hi  ha una covota d'uns 6 m d'altura, de sòtil  ben pla.  Algun 
informant en diu erròniament sa Punta des Bufadors.
 
Punta des Bufador, sa
Fonètica: «Ç«D«RB«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral
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Extrem de la costa santanyinera, situat  vora es Caló de ses Agulles,  entre es 
Confessionari  i  es  Garbellet.  És  pla,  d'uns  4  m  d'altura  i  té  darrere  una  segona 
plataforma elevada uns 2 m més, tot sota el penyalar des Castellet. El bufador que li 
dóna nom és molt discret.
 
Punta des Caló d'en Perdiu, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇD««RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Avançada de la costa de Santanyí, situada dins l'ansa de Mondragó, entre es Caló 
d'en Perdiu i es Bufadors. S'alça uns 2 m sobre el nivell de la mar.
 
Punta des Caló de ses Agulles, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇD««RÈÄ9«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Avançada de la costa de Santanyí, situada a la part occidental de la boca des 
Caló de ses Agulles. És baixa, molt erosionada i plena de cocons. Acaba amb un metre 
d'altura sobre el nivell de la mar.
 
Punta des Caló de ses Egües, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇD««ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Avançament de la costa de s'Alqueria Blanca, situat entre sa Pesquera d'en Benet 
i na Planes. És una punta penya-segada, d'uns 7 m d'altura.
 
Punta des Caló des Bogit, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇD«ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada i deformada de sa Punta des Caló des Borgit, situada a 
la costa curiablanquera, entre s'Olla i la platja del caló.
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Punta des Caló des Borgit, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇD«RBRÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Avanaçada de la costa de s'Alqueria Blanca, situada vora es Caló des Borgit, 
entre s'Olla i la platja. A l'extrem no s'alça més d'un metre sobre la mar i és neta de 
vegetació. S’eleva lleugerament a mesura que es distancia de l'aigua, fins que, de sobte, 
fa un escaló que té 1'5 m d’altura . També es diu sa Punta des Caló des Bogit.
 
Punta des Caló des Homes Morts, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇD«Ç�RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Extrem de la costa curiablanquera, situat a Portopetro, a sa Punta Mitjana, entre 
sa Punta des Mig i la platja des Caló des Homes Morts. És una punta baixa i rocosa. La 
vegetació, de pins, no arriba a ran de l'aigua.
 
Punta des Caló des Moix, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇD«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Avançada de la costa de s'Alqueria Blanca, situada a Portopetro, entre s'Hotel 
Mosca i  Cala en Grell. La costa és rocosa i baixa. És nom de pescadors de canya i 
coneix també la variant marinera de sa Punta de Cala en Grell.
 
Punta des Caló des Moro, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇD«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Lloc de la costa des Llombards, situat entre sa Pedra des Caló des Moro i sa 
Pesquera d'en Cama. La penya baixa des del promontori en rost molt pronunciat. Davant 
hi ha una tenassa de superfície irregular.
 
Punta des Calons Grans, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇÈR
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520
Situació: litoral

Avançada  de  la  costa  de  Calonge,  situada  dins  es  Calons  Grans.  Hi  ha  un 
roquissar mal pla que baixa amb poca inclinació cap a la mar. Darrere hi ha dues mates 
grosses.
 
Punta des Cap des Moro, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Variant  no cartografiada des  Cap des  Moro,  extrem de la  costa de Santanyí, 
situat entre Solimina i es Caló des Sivinar. És una variant tautològica que sorgeix pel fet 
que el nom des Cap des Moro coneix una gran expansió que afecta un territori que 
arriba quasi a Cala Figuera i a Mondragó.
 
Punta des Cap des Sol, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 508
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Cap des Sol, situat a la costa llombardera, dins es 
Màrmols, entre es Regatells i sa Falç des Cap des Sol. És un topònim redundant, resultat 
de la hibridació entre es Cap des Sol i sa Punta des Sol.
 
Punta des Caragoler, sa
Fonètica: «Ç«D««R«ÄÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517
Situació: litoral

Avançada de la costa curiablanquera, situada vora sa Barca Trencada, entre es 
Forat de ses Llisses i sa Pesquera d'en Lluís. Els penya-segats tenen uns 15 m d'altura, 
però la punta és baixa, rocosa, amb alguns cocons a dalt. Adopta el nom de la zona on es 
troba localitzada.
 
Punta des Carbó, sa
Fonètica: «Ç«D««RÈB
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
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Latitud: 4351
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Cap de la costa salinera, situat vora sa Platja des Carbó, entre es Cap de sa Paret 
des Carbó i es Racó d'en Xesc. També en diuen ses Roques des Carbó Petit.
 
Punta des Carregador, sa
Fonètica: «Ç«D«««Æ«ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de na Tianeta, extrem (i pesquera) de la costa salinera, 
situat prop de sa Platja des Carbó, entre es Carnatge i es Carregador des Carnatge, del 
qual pren nom.
 
Punta des Carregador, sa
Fonètica: «Ç«D«««Æ«ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 502
Situació: litoral

Extrem de la costa salinera, situat a Cala en Tugores, entre es Carregador i sa 
Punta de Cala en Tugores (la  del  nord).  És  molt  baixa,  de no més d'1'50 m, sense 
vegetació i de marès molt erosionat. La mar arrabassa pedres dels estrats inclinats. 
 
Punta des Castellet, sa
Fonètica: «Ç«D«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera,  situat  prop de s'Almunia, entre sa Cova des 
Castellets i na Garau. La penya deu tenir uns 20 m d'altura, sota es Castellet de Ponent, i 
baixa en rost molt pronunciat cap a la mar.
 
Punta des Cavall, es
Fonètica: «Ç«D««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 515
Situació: litoral
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Prominència  rocosa  del  litoral  santanyiner,  situada  a  Cala  Figuera,  sobre  sa 
Punta de sa Cala. És un apèndix d'uns 2 m de llargària, situat a 1,50 m sobre l'aigua. La 
semblança amb un cap de cavall és molt llunyana i més encara ho és una semblança amb 
una forma fàl·lica. També se'n diu es Bec.

Retrobam la  Punta  del  Cavall  a  Catalunya, en  el  terme de  Vila-seca.  M.  T. 
Montaña (1991, planimetries).
 
Punta des Cingle des Cabrit, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«D««ÈBR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 512
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta des Cingle des Cabrits, situada a la costa 
llombardera, entre es Racó d'en Nofre Rita i es Cingle des Cabrits.
 
Punta des Cingle des Cabrits, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«D««ÈBR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 512
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situat prop des Caló d'en Ferrà, entre es Racó 
d'en Nofre Rita i s'Escull. Té uns 35 m d'altura, migpartit pel cingle subratllat per la 
vegetació. La part superior és ben vertical i la part de baix davalla cap a la mar en rost 
quasi vertical. També es coneix per sa Punta des Cingle des Cabrit. Agafa el nom de 
l'escaló que la recorre.
 
Punta des Coconar, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Avançada de la  costa  salinera,  situada entre Cala  en Tugores  i  sa  Platja  des 
Carbó i entre sa Falç d'en Pere Joan Content i es Coconar, d'on agafa el nom. És ben 
plana, lleugerament inclinada i plena de cocons. No arriba a alçar-se més de 2 m sobre 
la mar. Hi ha algunes pedrotes disperses a sobre i poques algunes motes de barrella.

1884, Punta des Cosconà (sic). Die Balearen...
 
Punta des Corb Marí, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç�R«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
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Latitud: 4351.5
Longitud: 511.5
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera,  situat  entre es  Caló d'en Ferrà i  es  Caló de 
n'Adrover i entre es Tendre de na Fontanella i es Davallador de na Fontanella. La penya 
beca damunt la mar i l'accés per terra és pràcticament impossible.

MGM, 43-2g; VMaRV (1961-1962: 37). 
  
Punta des Eriçons, sa
Fonètica: «Ç«D««RÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta de na Boda, situada al litoral saliner, entre 
Cala Galiota i sa Platja des Marquès i entre sa Rambada de sa Punta des Eriçons i sa 
Pedrereta. És nom de pescadors de canya.
 
Punta des Esculls, sa
Fonètica: «Ç«D««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta des Forn, situada a la costa salinera, damunt 
na Moltona, a la part de ponent, entre sa Pesquera des Metge i sa Pesquera des Forn. 
L'informant diu que davant hi ha pedrotes sotaiguades.
 
Punta des Faralló, sa
Fonètica: «Ç«D««R«È9
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situat a s'Almunia, entre es Racó des Rafal i es 
Tendre des Faralló. Es troba sota un penyal d'uns 30 m d'altura i, topogràficament, és 
molt accidentada, maressosa, amb pedrotes caigudes del penya-segat. Pren el nom d'un 
illotet dit es Faralló.
 
Punta des Forn, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350.5
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Longitud: 500.5
Situació: litoral

Extrem de la costa salinera, situat sobre l'illa de na Moltona, entre sa Pesquera 
des  Metge  i  sa  Pesquera  des  Forn.  És  de  marès,  amb algunes  rocasses  disperses  i 
assoleix 1'80 m d'altura sobre la mar. Per tota la península que forma només hi creix 
barrella. És horitzontal, però no hi fa bon caminar. El cap està xapat i hi ha rocasses dins 
l'aigua.  Sobre  un  turonet  que  hi  ha  darrere,  es  veuen les  runes  d'un  forn  de  planta 
absidal. Prop hi ha una barraca esfondrada, que té 11 passes de llargària, per 5 passes 
d'amplària i el portal orientat a xaloc. També es coneix per sa Punta des Esculls.
 
Punta des Fort, sa
Fonètica: «Ç«D«È�Rt
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Variant deformada, no cartografiada i rebutjable de sa Punta des Port, península 
del litoral curiablanquer que tanca Portopetro per la part de llevant. Homonimització 
formal i semàntica motivada per la presència, a la part oposada, d'una antiga torre de 
defensa, o més tost un petit castell.
 
Punta des Fortí, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral

Extrem de la costa de s'Alqueria Blanca, situat a la part del sud de la boca de 
Cala Llonga, davant es Fortí. Les penyes tenen uns 5 m d'altura, però prop de la punta 
davallen en rost molt inclinat fins a ran de l'aigua. A baix, hi ha una mica de tenassa; 
darrere, hi ha nombrosos cocons que converteixen la superfície en un malpaís de trànsit 
dificultós.

1884, Punta des Fortí. L. Salvator (1884: 754).
 
Punta des Frontet, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Avançada del litoral de s'Alqueria Blanca, situada a Portopetro, a la boca des 
Caló des Llamp, entre es Frontet i sa Coveta Roja. La penya té uns 5 m d'altura.
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Punta des Guix, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈÆS
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Extrem de la costa salinera, situat prop de sa Platja des Carbó, entre sa Pedra 
Xapada i s'Escar del Sen Pere Vinyes. És baix i de marès, explotat antigament en algun 
redol,  possiblement  per  construir  els  escars  de  la  zona.  Està  molt  castigada  pels 
temporals, que hi han excavat cocons de forma allargada. A la part de llevant, el marès 
alçura puntes i a la part del calonet que tanca és més pla, però escalonat. Està separada 
de l'escar per una platgeta de 50 passes, sense nom conegut. Té vegetació de Limonium i 
barrella. És nom de motivació desconeguda. Potser hi embarcaven guix? També es diu 
sa Punta des Racó des Xescs i sa Punta de sa Mata.
 
Punta des Homes, sa
Fonètica: «Ç«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Extrem de la costa des Llombards, situat a s'Almunia, entre sa Seca des Al·lots i 
sa Seca de sa Fosca. Té uns 3 m d'altura i, darrere, un cocó. Els homes llombarders es 
llancen a l'aigua des d'aquí, durant els mesos d'estiueig.

Sobre l'assimilació  home >  homo, general en mallorquí,  cal assenyalar que la 
practiquen els parlars de l'illa també en el derivat homonet, excepte a Artà, on encara es 
diu homenet (cf. amb el derivat de cove, avui covo, que a s'Alqueria Blanca i a Santanyí 
persisteix en les dues formes, l'antiga covenet i la més evolucionada covonet).
 
Punta des Lladre, sa
Fonètica: «Ç«D«´È´DR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Avançada de la costa curiablanquera, situada a la badiola de Mondragó, entre ses 
Coves d'en Calí. És una penya d'uns 10 m de llargària, inclinada cap a la mar, que té uns 
5 m d'altura a la part de terra i uns 2 m a l'extrem. No és fàcil accedir-hi. No se sap la 
raó de tal denominació. 
 
Punta des Màrmols, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
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Longitud: 508
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Cap des Sol, situat a la costa llombardera, en es 
Màrmols, entre es Regatells i sa Falç des Cap des Sol.

CTM, p. 1275; MGM, 44-10c.
 
Punta des Màrmols, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Lloc  de  la  costa  llombardera,  situat  en  es  Màrmols,  entre  na  Variana  i  sa 
Pesquera d'en Perlo. Baixa en rost molt irregular cap a la mar, fins a quedar a uns 6 m 
d'altura sobre el nivell de l'aigua. És lloc de mala petja, constituït per conglomerats molt 
variats.
 
Punta des Mecànic, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Variant moderna, no cartografiada, de sa Punta de sa Plana, situada a la costa des 
Llombards, entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i entre sa Pedrera de sa Plana i sa 
Cova de sa Plana. Es diu així perquè hi pescava mestre Joan Suñer Fiol, "Moret" (1905-
1967), mecànic d'ofici.
 
Punta des Mig, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈS
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta des Racó Fondo, situada entre Cala Galiota 
i sa Platja des Marquès i entre s'Albardà i sa Dona Morta.
 
Punta des Mig, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈS
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 501.5
Situació: litoral
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Extrem de la costa salinera, situat entre Cala en Tugores i sa Platja des Carbó i 
entre es Clot Maimó i sa Roca d'en Bernadet. Té 1'50 m d'altura i molts de cocons, com 
tota la zona on es troba. No té gens de vegetació. Davant, hi ha bones tenasses.

MGM, sa Punta d'Enmig, 44-4b.
 
Punta des Mig, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Avançada de la costa curiablanquera, situada dins Portopetro, entre sa Falç i sa 
Punta des Caló des Homes Morts. És una punta baixa i rocosa i es coneix també sota el 
nom de sa Punta des Racó de sa Punta Mitjana.
 
Punta des Mig, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Extrem de la costa de Santanyí, situat a l'interior de Cala Figuera, entre sa Cova 
des Clot Fondo i sa Cova d'en Manento. És la divisió natural entre es Caló d'en Boira i 
es Caló d'en Busques, una partió penya-segada, d'uns 5  m o 6 m d'altura, amb pins i 
tapereres  empenyalades.  Per  damunt,  ara  hi  passa  un  caminoi  enllosat  que  uneix 
ambdues subcales.
 
Punta des Mig, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Avançada de la costa santanyinera, situada a s'Estret des Temps, entre sa Pedrera 
d'en Cornello i sa Pesquera d'en Ròssecs. És maressosa i davalla en rost fins a la mar.
 
Punta des Mig, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral
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Lloc de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, equidistant entre es Pas de na 
Molinera i en Vermell. No és una punta gaire alta; a redols té 2 m i a redols 3'5 m. És 
gropelluda i darrere té un pla  amb cocons. Més enrere encara, hi ha l'espadat de sa 
Torre d'en Beu.
 
Punta des Mig, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈS
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 500
Situació: litoral

Extrem de la costa salinera, situada sobre l'illa de na Guàrdies, entre sa Punta de 
Migjorn i sa Punta de Ponent. És de superfície molt irregular i s'alça 1'50 m sobre la 
mar. Davant hi ha una tenassa d'uns 5 m de llargària.
 
Punta des Mojaral, sa
Fonètica: «Ç«D«RZ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Cap de la costa de Santanyí, situat vora es Caló des Sivinar, entre sa Punta des 
Sivinar i es Racó de sa Punta des Mojaral. S'alça uns 3 m sobre el nivell de la mar i 
configura un pla gropellós de puntes i cocons. No se sap qui era el majoral que motivà el 
nom a través d'una metàtesi de l'ofici.

Punta des Niu, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta de sa Guàrdia, lloc de la costa de s'Alqueria 
Blanca, situat vora es Caló des Borgit, entre ses Puntetes i sa Troneta. La motivació és 
un niu de metralladora que s'hi construí durant la Guerra Civil.
 
Punta des Niu de s'Àguila, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇD«ÈÆ«,«Ç«D«ÇD«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral
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Variant no cartografiada des Niu de s'Àguila, cap de la costa de Santanyí, situat a 
s'Estret des Temps, entre sa Pedra d'en Tià Batle i s'Enquetja.

CTM, p. 1274; MGM, 43-7e.

Punta des Patró Felip, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta d'en Felip, situada vora en Caló des Macs, 
entre sa Barraca des Patró Felip i sa Cova d'en Lepanto.
 
Punta des Penyalar, sa
Fonètica: «Ç«D««ø«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 502.5
Situació: litoral

Extrem de la  costa  llombardera,  situat  entre sa  Platja  des  Caragol  i  Cala  en 
Tugores,  en es  Penyalar de Can Curt,  entre sa  Pedrera des  Penyalar i  sa  Pedra des 
Penyalar. Fa un  penya-segat  d'uns  7  m d'altura.  La mar  hi  ha  arrabassat  pedrasses, 
algunes  de  les  quals  estan  totalment  dins  l'aigua.  Per  tota  la  zona,  hi  ha  restes  de 
pedreres de marès i, damunt el punt més alt, un niu de metralladora.
 
Punta des Pont, sa
Fonètica: «Ç«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Avançada del litoral curiablanquer, situada entre Portopetro i sa Barca Trencada 
i entre es Racó de sa Punta des Pont i es Cocó Llarg. Està situada al peu d'un penya-
segat còncau de blanquer, d'uns 9 m d'altura. L'inici és a uns 5 m sobre el nivell de la 
mar i va perdent altura a mesura que ens hi acostam, fins a quedar a uns 3 m. L'extrem 
és gropellós. No hi ha cap pont ni cap informant n'hi conegué cap. És evident que el 
topònim testimonia la capacitat erosiva de la mar.

CTM, p. 1274; MGM, 43-9c.
 
Punta des Pont, sa
Fonètica: «Ç«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
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Longitud: 507.5
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines. 
Davalla a partir  des Pont de sa Plana fins a la mar en un rost  perfecte de 45 graus 
d'inclinació. Deu tenir uns 15 m d'altura.
 
Punta des Port, sa
Fonètica: «Ç«D«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Península del litoral curiablanquer, situada a Portopetro, que tanca la badiola per 
la part de llevant, deixant per als vaixells un pas de 200 m que, antigament, es tancava 
amb una cadena. Està constituïda per penyes més o menys verticals d'uns 10 m d'altura, 
sobre les quals es desenvolupa una interessant vegetació de jonqueres, limònium i fonoll 
marí. Té per capçalera un pinar que creix sobre un escaló d'uns 2 m d'altura. Per aquesta 
zona es veuen diversos norais grossos, excavats dins la roca, algun dels quals podria 
haver servit persubjectar la cadena que tancava la boca del port. Un informant deforma 
el nom com a sa Punta des Fort.  Antigament  es deia sa Punta des Proïssos.  Vegeu 
l’entrada següent.

CTM, p. 1212.

Punta des Racó de sa Punta Mitjana, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇD««Ç«ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Punta  des  Mig,  accident  de  la  costa 
curiablanquera, situat  dins Portopetro,  entre sa Falç i  sa Punta des Caló des Homes 
Morts.  És  la  punta  que  tanca  sa  Falç,  o  es  Racó  de  sa  Punta  Mitjana.  D'aquí,  la 
complicació referencial del topònim.
 
Punta des Racó des Xescs, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇD«ÈS«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta des Guix, situada a la costa salinera, prop 
de sa Platja des Carbó, entre sa Pedra Xapada i s'Escar del Sen Pere Vinyes. Pren el nom 
d'un calonet de les immediacions. 
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Punta des Racó Fondo, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Extrem de la costa salinera, situat entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès i 
entre s'Albardà i sa Dona Morta. Té uns 2 m d'altura i és de marès, amb puntes i cocons, 
sense vegetació. És pesquera d'oblades, coneguda també sota el nom de sa Punta des 
Mig.
 
Punta des Secret, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral

Lloc  de  la  costa  llombardera,  situat  entre  es  Caló  d'en  Ferrà  i  es  Caló  de 
n'Adrover i entre es Banc de na Fontanella i sa Punta Grossa. El nom es basa en un antic 
amagatall artificial de contraban, excavat sota una balma. És de planta irregular, amb 
uns eixos de 3'10 m i 2 m. Té, com a mínim, 1'30 m d'altura. La boca, situada a un racó, 
és de 0'80 m per 0'60 m. A uns 3 m més avall, a baix d'un cingle, n'hi ha un altre que 
està quasi del tot reblit de pedres. El topònim s'oposa a sa Punta Petita.
 
Punta des Sivinar, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Cap de la costa de Santanyí, situat vora es Caló des Sivinar, entre ses Pedres i sa 
Punta des Mojaral. És la punta que tanca el caló per la part de migjorn.

CTM, p. 1274; MGM, 43-7e.
 
Punta des Sol, sa
Fonètica: «Ç«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral
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Variant  no  cartografiada  de  sa  Punta  de  So  n'Amer,  situada  a  la  costa 
llombardera, a l'entrada de Cala Llombards, entre s'Ombra des Pi i sa Cova des Fum. És 
pròpia de santanyiners.
 
Punta des Sol, sa
Fonètica: «Ç«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 508
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Cap des Sol, situat a la costa llombardera, en es 
Màrmols, entre es Regatells i sa Falç des Cap des Sol.
 
Punta des Tendre, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Tendre, pesquera de la costa de Santanyí, situada 
entre Cala Figuera i es Caló de ses Agulles i entre es Pi Socarrat i es Dolç des Saragall 
de sa Talaia Vella.
 
Punta des Tords, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 498.5
Situació: interior

Extrem de la costa salinera, situat prop de sa Platja des Marquès, entre es Esculls 
i sa Sivineta. És el punt més acostat a l'illa de na Llarga. No té gaire més d'un metre 
d'altura i és planera, amb cocons llargs i de poca profunditat. Darrere hi ha un roquissar 
vermellós, encara més baix.
 
Punta des Torpede, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4347
Longitud: 506.5
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i 
entre sa Tirada Llisa i s'Aragall des Còdol Negre. Té uns 8 m d'altària, sense vegetació, 
ja  que els  temporals  la  fan allunyar uns 40 m de la  ribera.  La barbacana està  molt 
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desenvolupada. A la part de l'aragall hi ha dues coves marines. Deu el nom a un torpede 
que hi havia al fons, clavat dins l'arena. Fa molts anys, potser setanta o vuitanta, es veia 
des de la punta.
 
Punta Grossa, sa
Fonètica: «Ç«ÈÄR�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera,  situat  entre es  Caló d'en Ferrà i  es  Caló de 
n'Adrover i entre sa Punta des Secret i es Cocó de na Fontanella. Té uns 12 m d'altura i 
unes 15 passes de llargària. A dalt, és horitzontal, encara que de superfície rugosa. Està 
al peu d'un espadat de més de 40 m d'altura. Els santanyiners en diuen sa Punta de na 
Fontanella.
 
Punta Grossa, sa
Fonètica: «Ç«ÈÄR�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4359
Longitud: 520
Situació: interior

Possessioneta calongina, segregada de Can Marines circa 1921. Comprenia des 
de Baix des Travesser (aquesta zona inclosa), fins a la mar. La Trapa hi és dins. Les 
cases del lloc foren edificades vers 1930. És també el nom de la península delimitada 
per les entrades marines des Caló des Corrals i es Calons Grans. És sa Punta Grossa per 
oposició a ses Puntetes, les dues penínsules que avancen entre Cala Llonga i es Calons 
Grans, a banda i banda des Caló de ses Dones. Nom, doncs, generat al litoral i expandit 
a l'interior, com d'altres n'hi ha a la resta de l'illa (s'Àguila i Capocorb, a Llucmajor, per 
exemple) i al mateix terme de Santanyí (sa Punta).

CTM, 1273; MGM 41-7i.

1786, pta. Grosa. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).
 
Punta Grossa, sa
Fonètica: «Ç«ÈÄR�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral

Cap de la costa de Santanyí, situat entre es Caló des Sivinar i s'Estret des Temps 
i entre es Davallador de sa Punta Grossa i es Banquet de sa Punta Grossa. És pla i 
gropellós, alhora, i s'alça  uns 4 m sobre el nivell de la mar.
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Punta Grossa, sa
Fonètica: «Ç«ÈÄR�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Cap de la costa salinera, situat entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès i entre 
sa Rambada de sa Síquia i s'Albardà. És de marès, net de vegetació i molt punxagut, per 
causa de l'erosió, que hi ha congriat un autèntic mosaic de cocons llarguers. Té bones 
tenasses,  per la qual cosa és pesquera de rall.  Al costat  de la mar,  és baix,  però va 
guanyant altura a mesura que hom se n’allunya. També es diu sa Punta de sa Síquia. El 
MGM (42-1f  )  li  dóna  el  nom de Punta  des  Coto,  que aquesta  obra  no  ha recollit 
oralment.
 
Punta Llarga, sa
Fonètica: «Ç«È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situat prop de s'Almunia, a ses Falconeres, entre 
sa Punta Curta i sa Falç de ses Falconeres. Té uns 3 m d'altura mitjana, però el centre 
s'alça fins a 4 o 5 m, per causa de les restes d'una duna fòssil. El cap és molt gropellut i 
ple de cocons. Finalitza amb una tenassa punxaguda de més de 50 passes de llargària. 
També es coneix sota la denominació de sa Punta de ses Falconeres.
 
Punta Llarga, sa
Fonètica: «Ç«È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situat en es Llombards, dins 
sa Punta, entre es Camí de sa Punta i es Rafal des Porcs. Està format per una dotzena de 
tanques llargues i estretes, que s’anomenen també amb la variant de ses Puntes Llargues.
 
Punta Llarga, sa
Fonètica: «Ç«È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral
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Extrem de la costa de Santanyí, situat prop de Cala Santanyí, entre sa Pesquera 
de ses Llisses  i  ses  Fermadores.  S'alça uns 3 m sobre la  mar i  configura un morro 
punxagut.
 
Punta Llarga, sa
Fonètica: «Ç«È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral

Cap de la costa santanyinera, situat entre es Caló des Sivinar i s'Estret des Temps 
i entre es Banquet de sa Punta Grossa i sa Cova des Dolç. Té uns 4 m d'altura i la forma 
de banya. Per capçalera, té un penyalar d'uns 20 m d'altura.
 
Punta Llarga, sa
Fonètica: «Ç«È´RÆ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Albardà, situat entre Cala Galiota i sa Platja des 
Marquès i entre sa Punta Grossa i sa Punta des Racó Fondo. 
 
Punta Mitjana, sa
Fonètica: «Ç«ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: interior

Península i finca de s'Alqueria Blanca, situades a Portopetro, entre es Caló des 
Moix i es Caló des Homes Morts. L'adjectiu fa referència a la situació central dins la 
badiola de Portopetro. Segons B. Vidal i Tomàs (art. Porto Petro del CTM, III, p. 1212-
1223), era part de sa Punta, cosa que corrobora algun informant.

CTM, p. 1214 i 1274; MGM, 43-8b.

1786, P. Mityanat. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).
1818, Punta Mitjana. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Punta Negra, sa
Fonètica: «Ç«È«ÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347
Longitud: 503.5
Situació: litoral
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Península de la costa llombardera, situada entre es Racó de sa Punta Negra i sa 
Platja des Caragol. Orientada cap a ponent, té uns 150 m de llargària, per una amplària 
màxima d'uns 40 m. És de marès i el punt més alt quasi arriba als 7 m sobre el nivell 
marí. L'extrem s'alça 4'50 m i és penya-segat. Forma diversos turonets. Vora el més alt, 
situat al centre, hi ha, a més d'una antiga pedrera de 3 m de potència, tres escars que 
s’orienten cap a la platja. A l'istme, es veuen les llinyes d'un camí per on transitaven 
carros de roda plena. Les parts més baixes mostren la coloració oscura amb la qual 
s'adjectiva el genèric topogràfic.

Hi deu haver molts topònims idèntics.  N'hi ha un a Alcúdia, vora es Cap des 
Pinar i un altre a Llucmajor, vora s'Estanyol. Sembla que s'havia dit es Cap Negre.

CTM, p. 1274; MGM, 44-6d; VMaRV (1961-1962: 33).

1385, 14 d'octubre. «Una galiota de moros era arribada e trencada per fortuna de temps en un cap apelat 
Negre». Probablement es tracta d'aquest lloc. RRV (2000: 56).
1579, 3 de maig, «lo talaher de le talaya de le punta Negre». J. Segura Salado (1992b: 10).
1784, La Pûta negre. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1787, 2 de setembre. Guillem Oliver, escrivà reial de Santanyí, notifica que els torrers de la torre d'en 
Gost han avisat que a la Punta Negra hi havia una tartana, anomenada Sant Antoni, damunt les roques. 
RRV (2000: 177) i Arxiu BVT, 534.
1849, 20 de novembre. «El marqués del Palmer concede permiso para la construcción de una barraca y 
poner en seco el bote en la Punta Negra, para el salvamento del vapor francés Le Cuvier [sic], incendiado 
el año anterior». «Santanyí», 49, 7-11-1959, p. 1.
1850, 16 de juliol. Ha naufragat en la Punta Negra, o el Caragol, la pollacra espanyola Lealtad. RRV 
(2000: 202).
1852, 23 de març. Els batles dels pobles del litoral indagaran on és un bot del bergantí francès General 
Bugeaud, naufragat i incendiat a la Punta Negra. RRV (2000: 203).
1884, die Punta Negre. L. Salvator (1884: 765).
 
Punta Petita, sa
Fonètica: «Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral

Extrem de la costa llombardera, situat prop des Caló de n'Adrover, entre es Dolç 
de na Fontanella i sa Cova des Coloms. És una punta negrosa i plana, que s'alça uns 3 m 
sobre la mar, al peu del cingle, que aquí té unes grans pedrasses a sobre, caigudes del 
penya-segat. El nom s'oposa a sa Punta Grossa.
 
Punta Petita, sa
Fonètica: «Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508
Situació: interior

Tanca  de  conreu  sense  arbres,  de  forma  quasi  rectangular,  situada  en  es 
Llombards, dins ses Puntes Llargues.
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Punta Petita, sa
Fonètica: «Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tanca conradissa amb arbres, situada en es Llombards, dins terres de sa Punta, 
entre sa Tanca Gran i ses Puntes Llargues.
 
Punta Petita, sa
Fonètica: «Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Extrem de la costa  de Santanyí, situat  a Cala Santanyí, entre es  Regaló i  sa 
Figuereta. És una punteta rocosa, d'uns 3 o 4 m d'altura, que serveix de protecció als 
escars de ses Barraques.
 
Punta Prima, sa
Fonètica: «Ç«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Extrem de la costa salinera, situat entre Cala en Tugores i sa Platja des Carbó i 
entre sa Roca d'en Bernadet i sa Punta Alta. La penya fa una agulla finíssima projectada 
cap amunt. Sobre la plataforma, d'uns 2 m d'altura, hi ha grans cocons d'un metre de 
profunditat. La mar bat amb força pertot i amuntega rocasses que fan una serra situada 
auns 50 m de la ribera, al caire de la vegetació. Algun informant desplaça el topònim, 
possiblement de manera errònia, cap a llevant, entre sa Falç d'en Pere Joan Content i sa 
Punta des Coconar.

MGM, 44, 4b.
 
Punta Roja, sa
Fonètica: «Ç«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 507
Situació: litoral

Avançada  de  la  costa  llombardera,  situat  entre  es  Màrmols  i  es  Cap de  ses 
Salines i entre sa Cova des Orgues i es Barret des Capellà. Deu tenir uns 25 m d'altura. 
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A l'extrem han desaparegut els estrats superiors. A la part de baix hi ha els llims rojos 
miocènics que han motivat la denominació. Segons el MGM, el topònim es repeteix a 
Estellencs.
 
Punta Tendra, sa
Fonètica: «Ç«ÈE«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Variant  no cartografiada de sa Punta de sa Dona Morta,  situada en el  litoral 
saliner, entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès i entre sa Dona Morta i es Esculls. La 
mar hi romp amb facilitat i d'ací el qualificatiu de tendra.
 
Punta Volantina, sa
Fonètica: «Ç««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Cap de la costa salinera, situat prop de Cala Galiota, entre sa Pesquera de ses 
Canyes i es Clot des Ribell. És una punta maressosa, que s'alça uns 4 m sobre la mar. És 
plena de cocons productors de bona sal. Perd altura en acostar-se en es Clot des Ribell. 
Més enllà de la tenassa que té davant, sembla que hi ha força profunditat. No té més 
vegetació que algunes salicòrnies. 

El topònim probablement transmet un sistema de pesca avui en desús, la pesca 
amb volantí  des  de terra estant,  que ja  es devia practicar abans de l'aparició de les 
modernes canyes de rodet. Presumiblement es feia tal com s'usa encara al Marroc: el 
volantí  es  tira  a  lluny donant  voltes  (volantí),  de  manera  semblant  al  voleig  d'una 
basseja.  És possible  que el  fons d'aquest  lloc no sigui gaire propens a fer enganxar 
l'ormeig. La feminització del mot volantí i l'absència de preposició i article poden ser 
símptomes de venerable antiguitat.

MGM, Pa. Volantina, 42-1g; VMaRV (1961-1962: 41).

Puntassa, sa
Fonètica: «È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: litoral

Península de la costa salinera, situada entre es Port i  Cala Galiota.  És la que 
tanca aquesta cala per la part de migjorn. Té uns 4 m d'altura sobre el nivell de la mar i 
està inclinada cap a dins Cala Galiota. Els temporals la baten fort i damunt hi ha algunes 
pedrotes. Té una minsa vegetació de barrelles i salicòrnies. En part, està edificada.
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Puntes Altes, ses
Fonètica: «Ç«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502
Situació: litoral

Lloc  de  la  costa  salinera,  situat  prop  de  Cala  en  Tugores,  entre  es  Barco 
Esfondrat i ses Tenasses Roges. És un magnífic exemple d'erosió marina, per les crestes 
esmolades  que  omplen  tot  el  roquissar.  Davant  hi  ha  un  tenassar  molt  dilatat  que 
justifica la variant de ses Tenasses amb què també és conegut. Hi ha pedreres de marès. 
El nom li ve, però, de les proes avançades de marès tallat a plom que es troben a uns 3 
m d'altura sobre les roques i a uns 4 m sobre el nivell de la mar.
 
Puntes Llargues, ses
Fonètica: «Ç«´È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508
Situació: interior

Variant no cartografiada del topònim sa Punta Llarga, situat en es Llombards, 
entre es Camí de sa Punta i es Rafal des Porcs.
 
Punteta, sa
Fonètica: «È««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499
Situació: litoral

Extrem de la costa salinera, situat  dins  Cala Galiota,  a sa Puntassa,  entre  sa 
Pesquera de Cala Galiota i s'Escar d'en Toni Ferrer. És de marès, d'un metre d'altura, 
plena de cocons. Lloc d'esbarjo d'estiuejants, és nom modern, posat dels porrerencs que 
tenen casa a sa Colònia. Prop, hi solen pescar amb canya.
 
Puntetes, ses
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de s'Alqueria Blanca, situat vora es Caló des Borgit, entre sa 
Cova de s'Ullal i sa Punta de sa Guàrdia. Possiblement està motivat per la presència de 
crestes o agulles, conseqüència de l'erosió de l'indret.
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Puntetes, ses
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520
Situació: interior

Nom de les dues penínsules de Cala d'Or, situades entre es Calons Grans i Cala 
Llonga. Tenen uns 400 m i 300 m de llargària. En ambdues l'amplària és d'uns 200 m. 
És freqüent sentir dir a la gent de la comarca que aquest era el nom primitiu de Cala 
d'Or, però en realitat no és un topònim glotòfag, ja que no suplanta res, sinó que és el 
nom d'un nucli urbà de nova planta i ses Puntetes segueixen sent dues penínsules, ara de 
Cala d'Or. A la que està situada vora Cala Llonga, el  Mapa de Vicente Tofiño de San 
Miguel (“Sa Nostra”, 2000: 186) li dóna el nom de Punta de la Cueba del Bergantín.

CTM, p. 1275.

1786, Las Puntetas. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000: 186).
 
Puntetes, ses
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat dins la badiola de Mondragó, entre sa 
Pesquera des Obladells i na Plana. Fa nom per tres puntes que hi ha en el sector, baixes i 
rocoses.
 
Puput, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a Santanyí, entre es 
Marratxí, na Guerxa, na Llarga i Son Rossell. Potser pertanyia al lloquet darrerament 
citat. Té una llargària de 700 m i una amplària màxima de 260 m. Està dividit en deu 
tanques. El nom deu fer referència a l'abundància de l’ocell  Upupa epops. La variant 
peput, que transmet, amb una altra grafia, el document de principis del segle XIX, és 
avui pròpia d’Eivissa i de la part oriental de Menorca.

1818, al Papud. Apeo de Garay (Santanyí). 
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Q
Quadrada, na
Fonètica: ««ÈDRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511
Situació: interior

Topònim extingit  d'una finca de Santanyí, situada dins  es  Camp d'en Bover, 
entre es Jardí d'en Mosson, na Revandella i Son Joi. Segons el propietari és el nom que 
apareix documentat en el títol de propietat. 
 
Quadres, les
Fonètica: *«ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4354
Longitud: 505
Situació: interior

Variant  antiga,  de  principis  del  segle  XV,  des  Quadros,  terreny situat  a  ses 
Salines, entre sa Sort i es Bassal. Vegeu es Quadros.
 
Quadros, es
Fonètica: «ÈDR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4354
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny de conreu, quasi pertot sense arbres, de forma gairebé rectangular, situat 
a ses Salines, entre sa Sort i es Bassal. Apareix documentat amb el nom de les Quadres. 
El DCVB defineix quadra, com a «rodalia, tros extens de terra compost de diferents 
peces que pertanyen o han pertangut a un mateix senyor». Observem que el document 
parla de «la sort dita les Quadres» i les terres veïnes es diuen sa Sort. És possible que 
abans tot fos la sort de les Quadres i una part del terreny hagi heretat el genèric i l’altra 
el determinant.

1408, 23 de setembre. Joan Arnau i la seva dona Antònia venen a Esteve Vicens i a Jaume Bonet els drets 
i empriues d'unes sorts de terra contigües a l'alqueria de les Salines. La sort dita les Quadres confronta 
amb totes les parts, sorts i possessions d'en Jaume Bonet. M. Danús (1990: 185).
1818, los Quadros. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Quadros, es
Fonètica: «ÈDR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
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Longitud: 509
Situació: interior

Sementer de límits imprecisos, situat a Santanyí, dins Son Danús Vell, entre sa 
Sort i sa Tanca de s'Era. L'origen del nom podria trobar-se en unes parcel·les de forma 
rectangular que estan situades a la part de l'est, vora sa Tanca de s'Era. El topònim es 
repeteix  al  País  Valencià,  a  Barx  (VMaRV,  1979:  17).  No  es  pot  relacionar 
genèticament, sembla, amb el nom idèntic de ses Salines.

Quarterada, sa
Fonètica: «R«ÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, situat a Calonge, dins Cas 
Vedells, vora es Tancat.
 
Quarterada, sa
Fonètica: «R«ÈRD«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Finca de forma quadrangular, situada a Cas Perets, entre Can Pubil i Lo de l'Amo 
en Jeroni.

Quarterada d'en Beu, sa
Fonètica: «R«ÇRD«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanca conradissa de forma irregular, amb arbres i un corralet, situada vers es 
Llombards, dins na Garrot, vora es Turó i sa Tanca des Fuster Extern.
 
Quarterada d'en Boira, sa
Fonètica: «R«ÇRD«D«È�R«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca irregular de conreu,  amb arbres, situada a Cas Perets, entre Cas Orells i sa 
Quarterada d'en Gerrer.
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Quarterada d'en Boira, sa
Fonètica: «R«ÇRD«D«È�R«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506.5
Situació: interior

Tanca de conreu de forma irregular, situada a Cas Perets, entre es Camp des Pou 
i Can Reina. Està ben poblada d'arbres.
 
Quarterada d'en Capità, sa
Fonètica: *«R«ÇRD«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny de  conreu  situat  a  Santanyí,  dins  es  Camp  d'en  Torrella,  a  lloc  no 
identificat.

1878, 28 de maig, «una cuarterada de tierra, en el sobredicho distrito del Camp d'en Torrella, llamada d'en 
Capità». PcJA.
 
Quarterada d'en Gerrer, sa
Fonètica: «R«ÇRD«D«Z«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca conradissa de forma romboïdal, amb arbres, situada a Cas Perets, entre sa 
Quarterada d'en Boira i sa Quarterada del Sen Joan Venys. Per un document, sabem que 
formava part de Son Ferrer.

1825, «una cuarterada dita d'en Garrer». PcGV.
1887, «Son Ferrer..., llamada d'en Gerrer». Testament de Jaume Escales. APS.
 
Quarterada d'en Porcella, sa
Fonètica: *«R«ÇRD«D«RÈ´«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'una finca de localització desconeguda, potser situada vers 
s'Alqueria Blanca. 
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1858, 31 de desembre, quarterada d'en Porcella. PcCo.
 
Quarterada d'en Vives, sa
Fonètica: «R«ÇRD«D«MÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508.5
Situació: interior

Parcel·la  de  forma  quadrangular,  sense  arbres,  situada  dins  es  Camp  d'en 
Torrella, entre Lo d'en Ferrereta i sa Vinya.
 
Quarterada de Baix, sa
Fonètica: *«R«ÇRD«D«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny de localització desconeguda.

1879, Se corterada de baix. PSS.
 
Quarterada de Don Toni, sa
Fonètica: *«R«ÇRD«D«DÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny conradís, situat probablement a Santanyí, a lloc desconegut.

1844, «dos cuarteradas de tierra separadas, una llamada de Don Toni». Es capbrevà el 1774. PcT.
 
Quarterada de n'Esbert, sa
Fonètica: «R«ÇRD«D««RÈBER
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Parcel·la de forma rectangular, situada a Santanyí, dins es Camp d'en Torrella, a 
l'est de les cases de Son Salom. És considerada una de les més productives de cereals 
d'aquest camp.
 
Quarterada de s'Avenc, sa
Fonètica: «R«ÇRD«D««È«
Terme: Santanyí
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Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres per les voreres, situada en es Llombards, dins es 
Marge d'en Cama i dins na Pere. Motivació el nom un avenc tancat amb un coll  de 
cisterna, situat sota una de les parets divisòries de la finca.
 
Quarterada de sa Pagesa, sa
Fonètica: «R«ÇRD«D«««ÈZ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant  no cartografiada de na Pagesa,  parcel·la  de Santanyí, situada dins  es 
Camp d'en Torrella.
 
Quarterada de ses Cadenes, sa
Fonètica: «R«ÇRD«D«««ÈD««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Parcel·la de conreu, situada a Santanyí, dins es Camp d'en Torrella, de forma 
trapezial, sense arbres, situada vora na Pagesa. La denominació prové del fet que estava 
tancada amb cadenes.
 
Quarterada del Sen Joan Venys, sa
Fonètica: «R«ÇRD«D«ÇZMÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tanca conradissa de forma romboïdal, amb arbres, situada a Cas Perets, entre 
Son Ferrer i Lo d'en Banyeta.
 
Quarterada des Pont, sa
Fonètica: «R«ÇRD«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508.5
Situació: interior
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Parcel·la de terreny conradís, sense arbres, situada a Santanyí, dins es Camp d'en 
Torrella, vora es Pont de ses Vencs, del qual pren el nom.
 
Quarterada Llarga, la
Fonètica: *««R«ÇRD«È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de nom desaparegut, situat a Santanyí, a qualque indret des Camp d'en 
Bover no identificat.

1850, 16 de març, la cuarterada Larga. PcJA.
 
Quarterada Llarga, sa
Fonètica: «R«ÇRD«È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Parcel·la de conradís, de forma trapezial, sense arbres, situada a Santanyí, dins es 
Camp d'en Torrella, en el sector de Son Belard, prop des Pont de ses Vencs.

Quarterades, les
Fonètica: *««R«ÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut  d'un  terreny de  Santanyí,  situat  vora  el  camí  que  anava  a 
l'Alqueria Roja. La seva ubicació puntual és desconeguda. 

1409, 24 de febrer. Es ven un tros de terra dit les quarterades, que confronta amb el camí públic que va a 
l'Alqueria Roja. M. Danús (1990: 186-187).
 
Quarteradetes, ses
Fonètica: «R«R«ÈD««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny fins fa poc de conreu, amb arbres,  i  avui ja  pràcticament  urbanitzat, 
situat vora el casc urbà de Santanyí, entre es Molí  Petit  i  na Revandella. No es pot 
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descartar la possibilitat que hagués format part de l'últim lloc citat. Estava integrat per 
dues tanques llargues, quasi rectangulars. 

1818, las quarteredetes. Apeo de Garay (Santanyí).
1858, las cuarteredetas. PcBa.

Quartó, es
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu molt petita, situada a Santanyí, entre es Campàs d'en Perlo i es 
Bateu. Topònim relatiu a l'extensió de la finca.
 
Quartó, es
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny conradís  amb arbres,  de forma romboïdal,  situat  a  Calonge,  vora  es 
Camí Llarg de sa Conca, entre es Clos i sa Tanca d'en Tià Pau. Està dividit en dues 
finques.
 
Quartó, es
Fonètica: «RÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
Situació: interior

Parcel·la conradissa amb arbres, situada a Cas Perets, entre Lo des Forn i Lo d'en 
Coix. 

Quartó d'en Fulleta, es
Fonètica: «RÇD«MÈ9««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, llarg i molt estret, situat avui dins la zona urbana 
de Santanyí, entre es Corral de Ca na Mossa i la carretera de Felanitx,  vora un pas 
desaparegut anomenat es Carreró del Dimoni. Fulleta deu ser un malnom extingit.
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Quartó d'en Goiet, es
Fonètica: «RÇD«NÄÈ9«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca de conreu sense arbres, de forma rectangular, situada a ses Salines, a Cas 
Perets, vora Lo d'en Terringo i sa Pleta des Ullastres.
 
Quartó d'en Ponç, es
Fonètica: «RÇD«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma trapezoïdal, situat rere Consolació, vora Can Carles.
 
Quartó d'en Xina, es
Fonètica: «RÇD«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de forma romboïdal, situat a Calonge, vora sa Cala Vermella, entre sa 
Pleta des Patró i es Rebolls. L'extensió de la finca és més gran que allò que anuncia el 
topònim, ja que potser és de dues quarterades. És possible que antigament designàs la 
part de terra conradissa que tenia, perquè encara té un sector forestal. 
 
Quartó de na Rosa, es
Fonètica: «RÇD««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu, gairebé sense arbres, situat a Santanyí, possiblement dins na 
Jaume, vora ses Dotze i vora Lo d'en Moro. No es coneix la identitat de la senyora que 
hi deixà el prenom.
 
Quartó de sa Rota d'en Guerxo, es
Fonètica: «RÇD««Ç«D«ÈïERS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
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Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, situat a Santanyí, dins ses 
Valentines,  vora  es  Canal  d'en  Rita,  entre  sa  Rota  d'en  Guerxo  i  sa  Barraca  d'en 
Manresa.
 
Quartó de sa Taverna, es
Fonètica: «RÇD«««ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal,  situat a Calonge, dins es 
Rafal, vora la carretera de Cala d'Or. El topònim testimonia la pertinença a la família 
dita de sa Taverna.

Quartons, es
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de forma rectangular, situada a Calonge, entre na Galerina i sa Costa des 
Torrent.

Quartons d'en Rutlan, es
Fonètica: *«RÇ«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, de cinc quartons de terra, situats dins es Camp d'en Torrella, a 
lloc  desconegut.  El  cognom  Rutlan (grafiat  avui  Rullan)  no  existeix  a  Santanyí  en 
l'actualitat.

1878, 28 de maig. «Cinco cuartones de tierra, en el consabido distrito del camp d'en Torrella, llamados 
d'en Rutlan». PcJA.

Quatre Cantons, es
Fonètica: «ÇR««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508
Situació: interior
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Intersecció  de  camins,  situada  en  es  Llombards,  vora  na  Mostafana.  Està 
formada per dos creuers, quasi juxtaposats, des Camí des Rafal i es Camí de sa Punta, 
per una banda, i des Camí des Rafal i es Camí de ses Comes, per l'altra. El trànsit que va 
a ses Salines ara no hi circula directament, pel fet que es va crear es Revolt d'en Morlà, 
per tal de defugir un antic angle recte de la via.
  
Quatre Cantons, es
Fonètica: «ÇR««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Cruïlla  urbana de Santanyí, situada entre es Carrer de la  Pau,  es  Carrer  d'en 
Portell i es Carrer de la Mar. El topònim es repeteix a ciutats com Barcelona, Tortosa, 
Reus, Amposa, Berga, la Pobla de Segur, etc., segons E. Moreu-Rey (1974:29).

Quatre Cantons de na Bou, es
Fonètica: «ÇR««Ç««ÈB�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509
Situació: interior

Creuer situat en es Llombards, vora na Bou, lloc on se seccionen es Camí de na 
Gosta i es Camí de na Pallera.
 
Quatre de Basto, es
Fonètica: «ÇR«D«ÈB
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499
Situació: interior

Lloc  d’ubicació  d’un  enginy rotatori,  de  fusta,  situat  a  sa  Colònia,  dins  es 
Estanys de sa Sal. Es tracta d'una roda semblant a una sínia, amb unes pales, que servia 
per  llançar l'aigua de mar dins  els  estanys,  o  per  treure-la.  És,  sens  dubte,  un nom 
metafòric,  motivat  pel  molí  de  vent  que  la  feia  rodar.  Això,  temps  enrere,  ja  que 
actualment  volta amb l'ajut  d'un motor.  Em diuen que el  molí  era de quatre braços, 
disposats com els garrots de la carta nombre quatre del coll de bastos.
 
Quatre Quarterades, ses
Fonètica: «ÇR«R«ÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal,  dividit  en dues tanques i 
situat a Calonge, entre na Cosme Nova i Can Bielet. El topònim es repeteix a l’illa de 
Cabrera.
 
Quatre Quarterades, ses
Fonètica: «ÇR«R«ÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, dins Son 
Perdut, entre es Replà i es Comellar d'en Simon.
 
Quericals, es
Fonètica: ««RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, integrat per una quinzena de 
tanques i algunes cases, tot situat prop de la vila, entre na Boneta i ses Bassoles. Hi ha 
gent que en diu es Quiricals.

Es Vinyet era de pertinènces d'aquestes terres. A través del «Llibre de delmas del 
Clerical»,  de  l'arxiu  de  Can  Ferrereta  (Santanyí),  ara  inconsultable,  se’n  coneix  la 
producció de raïm. VMaRV (1964: 350).

El nom prové de la forma culta es Clericals, pel fet que eren terrenys de l'església 
de  Santanyí.  Clericals  es  dissimilà  en  Quericals.  De  totes  formes,  la  pèrdua  d’una 
líquida  agrupada  amb  una  velar  troba  algun  cas  paral·lel  (cf.  subst.  crema >  vulg. 
quema).  A  principis  del  segle  XVIII,  tenim  el  nom  documentat  en  singular.  Les 
parcel·lacions degueren ser la causa de la pluralització.

CTM, Es Clericals, p. 388; MGM, id, 43-1c.

1302, 26-27 de febrer. Entre els confrontants d'una vinya, se cita l'honor del rector de Santanyí. Arxiu 
BVT, 84.
1303, 10 d'octubre. Se cita l'honor del rector de Santanyí. Arxiu BVT, 90.
1345, 15 de març. La possessió de l'Església és un dels confrontants de Na Comes. Arxiu BVT, 112.
1346, 1 de juliol, pos. Eclesia. Arxiu BVT, 113a. 
1404,  21  d'octubre.  Bernat  Bramona  ven a  Pere  Bonet  mitja  quarterada  en  l'honor  de  l'església  de 
Santanyí. Entre els confrontants, se cita el camí que va al camp d'En Torrella. M. Danús (1990: 180).
1404.  Llaneres Romeu és  enfiteuta  del  Clerical.  Arxiu BVT,  122.  També  ho  són  Andreu i  Llorens 
Sinclaus. Arxiu BVT, 127; Guillem Denús.  Arxiu BVT, 155; Johan Arnau. Arxiu BVT, 156. Nicholau 
Bonet. Arxiu BVT, 158; els Vicens. Arxiu BVT, 272; Matheu Vidal. Arxiu BVT, 273.
1654, 17 de maig, del Clerical. Arxiu BVT, 518.
1654,  27 de maig. «Plet entre  mestre Pera Ribes,  fuster,  i  mn. Domingo Danús sobre un qortó en la 
Baronia Clerical». Arxiu BVT, 403.
1673, 26 de juliol, del Clerical. Arxiu BVT, 502.
1711, maig. Segrest de béns d'Antoni Colomar, ciutadà: un quartó de terra al Clerical. RRV (2000: 160).
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1767, «la Cavalleria dita el Clerical». APS.
1778.  «El  rector  Nicolau  Pons  nomena  Llorenç  Burguera  d'Agustí,  batle  de  la  Baronia  Clerical». 
Cincclaus (1984).
1818, al Clerical. Apeo de Garay (Santanyí).
1830, el Viñet o Clerical. El document precisa: «Linda con el camino llamado el Camp d'en torrella, con 
tierras llamadas la Romaguera, de Pertinencias del Predio llamado Son Rossell». APS.
1832, «camí de esteblidors del Clerical». El notari certifica que consta en el «Llibre de Capbravacions del 
Clerical». APS.
1832, «la Cavalleria dita el Clerical». APS.

Quintana, na
Fonètica: *«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un lloc situat a la vila de Santanyí, citat com a confrontant 
d'una casa amb un pati i terra situat dins la pobla. 

1404, 30 de setembre, Na Quintana. M. Danús (1990: 178).
 
Quintana, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Nom d'una casa de s'Alqueria Blanca, situada entre s'Arrabassat i Can Xurí. És 
presumible que designàs, antigament, tota la zona compresa entre els dos camins que hi 
arriben, des de la carretera de Portopetro, un dels quals es diu es Camí de na Moreions 
o, modernament, es Camí de Mondragó.
 
Quintana, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Nom de quatre tanques de forma irregular i  de forma triangular, amb arbres, 
situades a la Costa, entre na Marmanya i Son Vidal.

1906, 11 de març, Se Quintana de Son Vidal de La Costa. LAAS.
 
Quintana, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
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Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Variant  no cartografiada  des  Mitjà  des  Ullastres,  situat  a  Santanyí, dins  Son 
Danús Vell, entre ses Figueres de Moro i es Camí de Ciutat.
 
Quintana, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 513
Situació: interior

Tanca santanyinera de forma trapezoïdal, amb mates i ullastres, situada a Son 
Cosme Ponç, a llevant de les cases.

Quintana Comuna, sa
Fonètica: *«Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Nom desaparegut del lloc del centre de s'Alqueria Blanca on el 1805 s'edificà 
l'església. VMaRV (1964: 239).
 
Quintana d'en Palles, sa
Fonètica: «Ç«D«È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de propietat pública, de forma irregular, cobert de vegetació 
arbustiva, situat en es Cap des Moro, entre Lo d'en Gambeta i Lo de sa Tia Selva.
 
Quintana d'en Rafeló, sa
Fonètica: «Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny santanyiner de  forma irregular,  cobert  de  pinar,  situat  a  s'Estret  des 
Temps, entre Son Rafeló i sa Barraca d'en Ramella.
 
Quintana de sa Bassa Seca, sa
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Fonètica: «Ç«D««ÇB«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, inculte, situat a Santanyí, entre es Mitjà Gran i Son 
Sec, vora sa Bassa Seca, de la qual pren el nom. Abans de ser alterats els elements 
naturals, en aquest espai, avui cobert de pins sense sotabosc, s'hi trobava una vegetació 
presidida per una extraordinària abundància de l’arbust Euphorbia dendroides que a la 
part  de  baix,  pròxima a  la  bassa,  donava pas  a  un  petit  Ulmetum.  Com a  element 
destacable per la seva raresa a la comarca, cal citar-hi una petita colònia de Thymelaea 
hirsuta, formada per no gaire més de sis o set peus. Temps més enrere hi havia també 
una jonquera, rara en un indret tan eixut, ja que no estava vora la bassa.
Ara es diu més sovint sa Quintana des Cementeri.

Per la documentació, observam que és indubtable que les quintanes públiques o 
comunes de Santanyí, s'estenien entre la població i l'actual cementeri. És possible que 
arribassin fins a la vila mateixa.

1395-1405. Se cita el camí que va de l'església a les quintanes públiques, amb el qual confronta l'alberg 
del rector. RRV (2000: 61).
1430, 3 d'abril. Es multaran els qui guardin porcs a les quintanes. RRV (2000: 71).
1480. Establiment a Mateu Timoner d'un quartó de terra de la quitana comuna, per edificar-hi cases. RRV 
(2000: 82).
1665. La rectoria confronta amb el camí que va a les quintanes públiques. RRV (2000: 156).
 
Quintana de sa Medalla, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈD´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny  de  titularitat  pública,  situat  a  Santanyí,  a  sa  Bassa  Serra,  vora  sa 
Medalla. És una mena de placeta en la qual conflueixen tres camins.
 
Quintana de sa Talaia Vella, sa
Fonètica: «Ç«D«««Ç9«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de forma triangular, cobert de vegetació baixa, situat a sa Talaia Vella, 
vora es Revolt d'en Simonet.

1890, 5 de gener. La corporació municipal acordà «designar para muladar el punto denominado Quintana 
de la Talaya Veya». LAAS.
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Quintana de Son Moja, sa
Fonètica: «Ç«D«�È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny marginal, situat a Santanyí, dins Son Moja, entre Son Roca i Lo d'en 
Vermell.
 
Quintana de Son Morlà, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Tancat de forma irregular, situat a Santanyí, dins Son Morlà, entre la carretera i 
sa Tanca de s'Era. És un espai poblat de vegetació espontània, en el qual predomina 
l'Euphorbia dendroides.
 
Quintana des Cementeri, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈER
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant moderna, no cartografiada, del nom de sa Quintana de sa Bassa Seca, 
situada a Santanyí, entre es Baladrar i es Cementeri.
 
Quintana des Fang d'en Magí, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de titularitat pública, situat a Santanyí, al marge d'un camí, entre es Fang 
d'en Magí i na Sina-roja. És una zona rocosa amb mates i garlanda (Lavandula dentata). 

Quintanes de Santanyí, les
Fonètica: *«Ç«D«««Èø
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom pretèrit d'uns terrenys comunals de Santanyí de localització desconeguda. 
Podrien ser les comunes que s'estenien entre la població i l'actual cementeri.

1408, 28 de novembre, quintanes de Santanyí. M. Danús (1990: 185).
1409, 24 d'agost, quintanes comunes de Santanyí. M. Danús (1990: 189).

Quiricals, es
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  des  Quericals,  terreny situat  entre  na  Boneta  i  ses 
Bassoles. És evolució des Quericals, per assimilació regressiva.

1393



R
 
Rabassa, na
Fonètica: ««ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Calonge, vora Cas 
Vedells, entre Lo d'en Crestall i ses Rotes. La divisió en cinc tanques fa que també es 
designi amb el nom de ses Rabasses. El fet que el topònim sigui introduït per l'article 
personal femení fa pensar d'antuvi en un possible malnom (as Carritxó existeix aquest 
àlies),  però se sap que sovint  també encapçala topònims  descriptius.  En tal  cas  són 
il·lustratives les paraules de J. Coromines (1970: 19): «Altres noms que expressen idees 
semblants [a llocs deforestats] són [...] la Rabassa (sobre Juverri) que potser s'escriuria 
millor l'Arrabassa». Cf. s'Arrabassat, que té entrada en aquesta obra.

1773, 12 de març, ne Rebasa. PcAg.
1818, ne Rabase / ne Rebasa. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Rabasses, ses
Fonètica: ««ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 519
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de na Rabassa,  terreny de  Calonge,  situat  vora  Cas 
Vedells, entre Lo d'en Crestall  i  ses Rotes. Ja s’ha dit  que el plural és causat per la 
divisió de l'antiga unitat territorial.
 
Rabina, na
Fonètica: ««ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre es Sementer de s'Aljub i es Garrovers, a banda i banda des Camí des Torrers. Està 
partit en tres tanques, una de les quals és urbanitzada. El malnom Rabí existia encara fa 
pocs anys a Santanyí. Un document en poder de M. Pons relatiu as Caló des Homes 
Morts (no gaire lluny, doncs, de na Rabina), de 20 de novembre de 1782, anomena un 
tal Miquel Vicens Rabí. 
 
Rabiosa, na
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Fonètica: ««BÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: litoral

Pesquera de la costa llombardera, situada prop de Cala Llombards, entre sa Cova 
des Fum i s'Enterrossall d'en Boira. S’eixampla a baix d'un penyalar d'uns 20 m, a un pla 
inclinat d'uns 20 m d'amplària, que comença a ras d'aigua i arriba als 2'50 m vora la 
penya. A la dreta de la pesquera hi ha una gran roca, voltada d'aigua, que té una regata 
artificial i una zona rebaixada, com si hi haguessin tret marès. És un lloc de poca aigua, 
on la mar, per poc temps que hi hagi, rompe amb facilitat.

Racó, el
Fonètica: *«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit des Llombards, situat possiblement a l'extrem de l'antic Camp de la 
Punta o d'en Mostafà, avui sa Punta i na Mostafana.

1514, lo recó. RRV (1992).
 
Racó, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa de s'Alqueria Blanca, situada entre Portopetro i sa Barca 
Trencada i entre ses Piconades d'en Pau i es Blau des Recingle d'en Cega. És d'aigües 
profundes, tot i que vora les penyes hi ha una mica de tenassa sotaiguada. El penya-
segat no és vertical, sinó que a la part jussana fa una mena de balma i a la part sobirana 
té un cingle amb una pedrota just al caire.

Racó d'en Coa, es
Fonètica: ««ÇD«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Entrada marina i pesquera de la costa llombardera, situada entre s'Almunia i es 
Bauç, en es Cingle d'en Palou, entre sa Pedrera d'en Curt i sa Cova Foradada. És una 
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petita  falç  d'aigües  profundes  i  penya-segat  de  marès,  voltada  de  tenasses  de  poca 
amplària. No es coneix la identitat del personatge que hi deixà el malnom.
 
Racó d'en Fèlix, es
Fonètica: ««ÇD«MÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Racó des Manescal, pesquera i entrada de la costa 
de Santanyí, situada dins Cala Santanyí, entre sa Pedrassa i sa Punta d'en Cànaves. Deu 
el nom al senyor Fèlix Escalas i Xamení, de Cal Reiet (1880-1972), el qual l'any 1929 
va comprar una casa de les immediacions (vegeu Cal Reiet).

Racó d'en Nofre Rita, es
Fonètica: ««ÇD«Ç�R«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 512
Situació: litoral

Entrada de la mar de la costa llombardera, situada prop des Caló d'en Ferrà, entre 
es Davallador d'en Nofre Rita i sa Punta des Cingle des Cabrits. És de forma llunada, 
amb penyes d'una gran verticalitat. Per la part de ponent, es Cingle des Cabrits la recorre 
fins a la meitat, amb vegetació de mates, alguns pins joves i poques savines. A la part de 
la mar hi ha algunes coves. També se'n diu es Racó d'en Rita.
 
Racó d'en Perlo, es
Fonètica: ««ÇD«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Pleta de forma irregular, situada a Santanyí, prop del camí de Cala Figuera, entre 
es Revolt d'en Perlo i es Torrent des Molí des Saig.
 
Racó d'en Rita, es
Fonètica: ««ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 512
Situació: litoral
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Variant no cartografiada des Racó d'en Nofre Rita, situat a la costa llombardera, 
prop des Caló d'en Ferrà, entre es Davallador d'en Nofre Rita i sa Punta des Cingle des 
Cabrits.
 
Racó d'en Soler, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Pesquera  d'en  Soler,  situada  a  la  costa 
llombardera, a s'Almunia, entre es Banquet i sa Coveta.
 
Racó d'en Vela, es
Fonètica: ««ÇD«MÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-5-8
Latitud: 4354
Longitud: 501
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a ses Salines, vora la partió de Campos, dins 
ses Colònies. Està integrat per cinc tanques en les quals alternen pletes i conradissos 
amb escassa cobertura arbòria.

És interessant  observar,  en la fonètica del  malnom,  la  presència d'una [e]  en 
contacte amb una lateral alveolar.
 
Racó d'en Xesc, es
Fonètica: ««ÇD«ÈS«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Entrada marina i platja de la costa salinera, situada prop de sa Platja des Carbó, 
entre sa Punta des Carbó i sa Mata. Té uns 125 m d'arenal. També en diuen es Caló des 
Xescs i un informant es Delfí, que és el nom del terreny que hi ha darrere.
 
Racó de l'Amo en Jordi, es
Fonètica: ««ÇD«ÇÈZ�RD
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 503
Situació: interior
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Sementer amb alguns arbres situat a ses Salines, dins la possessió de Morellet, 
vora la partió de Campos i vora sa Rota de sa Senyora. El determinant procedeix del 
nom de la finca veïna de dins el terme de Campos.
 
Racó de l'Amo en Jordi, es
Fonètica: ««ÇD«ÇÈZ�RD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352
Longitud: 505
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal situada en es Llombards, dins es Pinaret Gran, entre 
es Pinaret d'en Mòger i la partió de sa Vall. Té un sector de conradís sense arbres, però 
tota la resta és una pleta d'ullastres, mates, estepes negres i diverses estepes blanques. Hi 
creixen les orquídies Orchis tridentata i Orchis longicornu.
 
Racó de n'Amera, es
Fonètica: ««ÇD««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Extens terreny cobert de pleta i voltat de sementer, situat a ses Salines, dins la 
possessió des Rafal Genars, confrontant amb el terme de Campos i els establits de Cas 
Perets.

1529, 5 de desembre. En el lloguer dels Llombards i el rafal d'en Genàs que fa Jaume Campfullós a Mateu 
Bonet, el senyor es reserva la cultiva per als bous durant un any al Racó i un altre a la meitat de les rotes 
llargues, de manera alternada. RRV (2000: 118). Pot ser que el document faci referència a aquest lloc, 
però no es pot donar per segur (vegeu el Racó).
 
Racó de n'Aulet, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular,  situat  a Santanyí, entre na Clapers, na Vella i  es 
Torrent d'en Verger. Té uns 600 m de llargària, per uns 150 m d'amplària i està integrat 
per tanques de conreu amb arbres i per pletes. La condició de racó pot venir-li donada 
del fet d'estar situat entre el gran sementer de na Vella i un bon nombre d'establits. Aulet 
no és un cognom actual. Hi ha qui en diu es Racó n'Aulet, deixant caure la preposició. 
Segons un informant, pertanyia a la possessió de Son Vives.
 
Racó de na Carnissera, es
Fonètica: ««ÇD«««ÈR«
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Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356
Longitud: 504.5
Situació: interior

Rota de forma rectangular, situada a ses Salines,  dins sa Pleta Comuna, vora 
n'Amera des Rafal Genars.
 
Racó de na Carriona, es
Fonètica: ««ÇD«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Entrada de la mar, situada a la costa de Calonge, a sa Punta Grossa, entre es 
Cocó d'en Roca i na Carriona. Les aigües hi són profundes i les penyes quasi verticals, 
d'uns 6 o 7 m d'altura. La barbacana està molt desenvolupada.
 
Racó de na Clapers, es
Fonètica: ««ÇD«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny forestal,  de forma irregular,  situat  a  Santanyí, a  Son  Morlà,  dins  na 
Clapers, entre sa Rota Bona i es Racó de n'Aulet.
 
Racó de na Maciana, es
Fonètica: ««ÇD«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Apèndix de sa Tanca Llarga, situat a Santanyí, dins sa Talaiola, entre es Camí de 
s'Amarador i sa Tanca des Garrovers. No se sap qui era la dona que en motivà el nom.
 
Racó de na Pastora, es
Fonètica: ««ÇD«««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 505.5
Situació: interior

1399



Apèndix triangular del sementer de na Pastora, situat a ses Salines, vora es Pou 
Juà. Té poc més d'uns 4250 metres quadrats.
 
Racó de na Planes, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Racó de sa Creu, entrada de la mar situada a la 
costa calongina, entre es Banc des Jai i na Planes.
 
Racó de s'Alga, es
Fonètica: ««ÇD«ÈÆ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4349
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat entre Cala en Tugores i es Carbó, concretament 
entre es Banquet de ses Tenasses Roges i sa Falç d'en Pere Joan Content. Hi ha grans 
roques arrabassades dins la mar que surten un metre, o dos, sobre l'aigua. A un redol pla, 
situat a uns 2'50 m d'altura, la mar de vegades hi treu alga. Darrere aquest pla hi ha una 
serra de rocasses.
 
Racó de s'Alt des Claper, es
Fonètica: ««ÇD«Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat vora es Caló d'en Ferrà, entre es Rost d'en 
Torrelles i s'Alt des Claper. És indret de penya-segat alt, d'uns 40 m d'altura, de gran 
verticalitat, interrompuda només per un cingle que hi corre vers la meitat o una mica 
més amunt.
 
Racó de s'Aranyera, es
Fonètica: ««ÇD««R«ÈøR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 503.5
Situació: interior
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Sinuositat negativa de la costa lacustre de s'Estany de ses Gambes, situada a ses 
Salines, dins sa Vall, entre sa Font Grossa i s'Arenalet. Pren el nom de s'Aranyera, el 
lloc on està situada.
 
Racó de s'Estacada Curta, es
Fonètica: ««ÇD«««ÇD«ÈRt«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 503.5
Situació: interior

Articulació  negativa  lacustre,  situada  en  es  Llombards,  dins  sa  Vallet,  en  el 
litoral de s'Estany de ses Gambes. El determinant té el referent en la prolongació dins 
l'aigua (mitjançant pals clavats en el fons de l'estany) de la partió que separa n'Escolana 
des Pla d'en Castell Vell.
 
Racó de s'Estany, es
Fonètica: ««ÇD««Èø
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 599.5
Situació: interior

Terreny situat a ses Salines, prop de sa Colònia, entre la partió de Campos, na 
Ramona i es Salobrar de s'Estany.
 
Racó de s'Olier, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Entrada de la costa salinera, d'aigües somes, situada entre es Port i Cala Galiota i 
entre es Carregador i sa Coveta. Hi ha un escar modern i restes de cinc escars antics, 
incloent-hi s'Escar de s'Olier.  Diria  que algun estava cobert,  ja  que encara es veuen 
restes  dels  murs.  També es  diu,  minoritàriament,  es  Racó des  Caló  d'en Monjo.  El 
personatge al·ludit pel topònim era de Campos.
 
Racó de s'Ullal, es
Fonètica: ««ÇD«È9
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 504
Situació: interior
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Sinuositat negativa del litoral lacustre de s'Estany de ses Gambes, situada a ses 
Salines, dins sa Vall, entre sa Punta de sa Cova i sa Font Blanca. Pren el nom d'un 
engolidor anomenat s'Ullal, obert dins l’estany.
 
Racó de sa Comuna, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Entrada marina del litoral santanyiner, situada entre es Caló de ses Agulles i Cala 
Santanyí i entre es Confessionari i es Banquet. És d'aigües navegables. Hi desemboca un 
torrent molt curt.
 
Racó de sa Comuna, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Caló de n'Adrover, situat a la costa llombardera, 
entre es Caló d'en Ferrà i es Caló des Moro. És nom motivat pel veïnatge d'uns antics 
terrenys comunals.
 
Racó de sa Cova Blanca, es
Fonètica: ««ÇD««Ç�«ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Indret de la costa de s'Alqueria Blanca, situat entre es Caló de ses Egües i es 
Caló des Llamp i entre sa Cova Blanca i es Banc Negre.

CTM, Racó d'en Silvestre, p. 1277; MGM, 43-10c.
 
Racó de sa Cova Blanca, es
Fonètica: ««ÇD««Ç�«ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Lloc de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, entre na Freda i sa Punta de 
sa Cova Blanca. Té forma d'olla, d'uns 12 a 5 m de diàmetre, amb penyes altes al darrere 
i vegetació de pins, només desenvolupada a la part de sa Covassa. Els vents de llevant i 
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xaloc socarren la cobertura vegetal. També es diu es Racó de sa Covassa i sa Cova des 
Mig.
 
Racó de sa Cova Foradada, es
Fonètica: ««ÇD««Ç�«R«ÈDD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Entrada de la costa llombardera, situada a s'Almunia, entre sa Coveta i sa Punta 
de s'Almunia. És un racó amb vores penya-segades, d'uns 5 m d'altura. La llargària és 
d'uns 20 m i l'amplària d'uns 6 m. Al fons hi ha una tenassa.
 
Racó de sa Covassa, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Racó  de  sa  Cova  Blanca,  situat  a  la  costa  de 
Santanyí, a Cala Figuera, entre na Freda i sa Punta de sa Cova Blanca. Canvia només el 
punt de referència, que en aquest cas és una altra cova situada a la part de llevant.
 
Racó de sa Creu, es
Fonètica: ««ÇD««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Entrada de la mar a la costa de Calonge, situada a sa Punta Grossa, entre es 
Banca des Jai i na Planes. A dos o tres metres sobre el nivell de l'aigua, la roca fa una 
planada com mitja era, d'uns 15 m per uns 10 m. També se'n diu es Racó de na Planes. 
Vegeu l'explicació del nom a sa Punta de sa Creu.

CTM, p. 1277; MGM, 43-11a.
 
Racó de sa Cuina, es
Fonètica: ««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Racó  de  sa  Punta  des  Pont,  situat  a  la  costa 
curiablanquera, entre Portopetro i sa Barca Trencada i entre sa Cova des Foc i sa Punta 

1403



des Pont.  El nom deu al·ludir a l'ús que es feia de sa Cova des Foc, en la qual els 
pescadors antigament torraven peix.
 
Racó de sa Font de sa Pica, es
Fonètica: ««ÇD««Ç�««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 504
Situació: interior

Articulació  negativa  de  la  costa  de  s'Estany  de  ses  Gambes,  situada  en  es 
Llombards, dins sa Vallet, entre sa Font Blanca i sa Punta de ses Roques.
 
Racó de sa Galera, es
Fonètica: ««ÇD««Æ«ÈER«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357
Longitud: 520
Situació: litoral

Extrem des Caló de sa Galera, situat a la costa de s’Alqueria Blanca, entre es 
Caló des Pou i es Caló de ses Egües. És un lloc en el qual les penyes baixen de manera 
escalonada fins a ras d'aigua, amb vegetació barraquera de mates i savines a l'inici i 
sense vegetació en acostar-se a l'aigua. De vegades hi ha una mica de platja d'arena. Tot 
l'entorn és urbanitzat.
 
Racó de sa Punta des Mojaral, es
Fonètica: ««ÇD««Ç«D«RZ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Entradeta de la costa de Santanyí, situada prop des Caló des Sivinar, entre sa 
Punta des Mojaral i es Saboner. La vorera de la mar hi descriu una doble corba d'aigües 
profundes.
 
Racó de sa Punta des Pont, es
Fonètica: ««ÇD««Ç«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Petita  entrada  de  la  mar,  situada  en  el  litoral  de  s'Alqueria  Blanca,  entre 
Portopetro i sa Barca Trencada i entre sa Cova des Foc i sa Punta des Pont. És estreta, 
voltada de penyes d'uns 3 m d'altura. S'hi pot entrar amb embarcacions petites fins a la 
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meitat, ja que a la part de dins hi ha tenasses sotaiguades. També es diu es Racó de sa 
Cuina.
 
Racó de sa Punta Mitjana, es
Fonètica: ««ÇD««Ç«ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Falç, sinuositat de la costa de s'Alqueria Blanca, 
situada a Portopetro, entre Cala en Grell i sa Punta des Mig.
 
Racó de sa Punta Negra, es
Fonètica: ««ÇD««Ç«È«ÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347
Longitud: 503.5
Situació: litoral

Entrada marina de la costa llombardera, situada prop de sa Platja des Caragol, 
entre es Cap de Paret de na Gosta i sa Punta Negra. És una mena de fals caló amb una 
gola oberta, d'uns 150 m i una penetració d'uns 75 m, d'aigües somes, voltat de penyes 
de marès que s’alcen fins a 1'50 m d'altura. Estan mig desfetes per la mar. Hi ha una 
tenassa grossa i la mar sempre treu alga al fons del racó.

CTM, p. 1277; MGM, 44-6d.
 
Racó de ses Donardes, es
Fonètica: ««ÇD««RDÈRD«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Extrem del tancat saliner de ses Rotes Noves, situat dins es Rafal Genars, vora la 
partió  municipal  de  Santanyí. Les atzavares  que en degueren motivar  el  nom,  dites 
donardes a la zona, ja no hi són.
 
Racó de ses Falconeres, es
Fonètica: ««ÇD«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Entrada de la mar de la costa des Llombards, situada dellà s'Almunia, entre sa 
Falç de ses  Falconeres  i  es  Davallador  de ses  Falconeres.  Es  troba sota  el  punt  de 
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baixada cap a la mar. Entra una vintena de passes, resguardada a la part de ponent per un 
petit  espadat  de  marès  que  la  tanca.  A  la  part  de  llevant  té  el  penya-segat  de  ses 
Falconeres i al fons pedres molt grosses.
 
Racó de ses Piquetes, es
Fonètica: ««ÇD««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Entrada de la mar de la costa llombardera, situada entre es Bauç i Cala Figuereta, 
dins el sector de ses Piquetes, entre es Turmassot de sa Pedrera i es Turmassot des Mig. 
És d'aigües navegables i es troba sota un espadat de 40 m d'altura, que té grans pedres 
depositades al peu. Hi desemboca un torrentell suspès. Es baixa a la mar per un tiranyet 
que davalla pel costat des Turmassot des Mig.
 
Racó des Buits, es
Fonètica: ««ÇD«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509
Situació: litoral

Entrada de la mar de la costa llombardera, situada vora es Bauç, entre sa Cova 
des Carabiners i sa Troneta des Buits. El penyal que té darrere arriba als 40 m d'altura. 
La mar hi treu pedrotes i fustam. S'hi accedeix a través des Buits.
 
Racó des Caló d'en Monjo, es
Fonètica: ««ÇD««ÇD«È�Z
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Racó de s'Olier, entrada de la costa salinera, situada 
entre es Port i Cala Galiota i entre es Carregador i sa Coveta. Denominació minoritària i 
tautològica. Sobre l'antropònim, vegeu sa Marina d'en Monjo.
 
Racó des Calons Grans, es
Fonètica: ««ÇD««ÇÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520
Situació: litoral
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Entrada de la mar de la costa de Calonge, estreta i d'aigües navegables, situada 
dins es Calons Grans. Hi desemboca un torrentell  cobert  de pinar.  Les roques de la 
ribera, d'uns 3 m d'altura, tenen profundes barbacanes. A la part de llevant hi creix bon 
fonoll marí.
 
Racó des Cap de sa Paret, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Carnatge, situat a la costa salinera, prop de sa Platja 
des Carbó, entre es Cap de sa Paret des Carnatge i na Tianeta.
 
Racó des Caragol, es
Fonètica: ««ÇD««R«ÈÄ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 503.5
Situació: litoral

Entrada marina de la costa llombardera, situada entre sa Platja des Caragol (al 
lloc on acaba l'arenal) i sa Pedrera des Faralló. La costa és molt baixa, de marès, i s'hi 
amuntega alga amb facilitat. 
 
Racó des Carnatge, es
Fonètica: ««ÇD««ÈZ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Carnatge, situat a la costa salinera, entre es Cap de 
sa Paret des Carnatge i na Tianeta.
 
Racó des Clot des Ribell, es
Fonètica: ««ÇD«Ç�«ÈB´
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Entrada marina de la costa salinera, situada prop de Cala Galiota, entre sa Punta 
Volantina i es Racó des Eriçons. És maressosa, amb restes de pedreres. Els temporals de 
ponent han arrabassat cantals de la penya, que és molt punxaguda i neta de vegetació. La 
denominació li ve d'un cocó que hi ha.
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Racó des Cocons Roigs, es
Fonètica: ««ÇD«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Petita entrada de la mar, d'aigües profundes, oberta en forma de V, situada a la 
costa curiablanquera, entre s'Entrada des Adolços i es Regatell. Les penyes hi davallen 
en rost i netes de vegetació. Al fons, a la part estreta, hi ha una mena de pla inclinat amb 
la roca més llisa que a la resta de la zona. El nom prové d'un lloc no gaire allunyat dit es 
Cocons Roigs.

CTM, p. 1277; el MGM porta en aquest lloc el nom de Racó d'En Reis, que no té entrada en aquest estudi.
 
Racó des Eriçons, es
Fonètica: ««ÇD«RÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Entrada marina de la costa salinera, situada prop de Cala Galiota, entre es Racó 
des Clot des Ribell i sa Rambada de sa Punta des Eriçons. La mar forma aquí una bassa 
d'unes 40 passes de diàmetre i escassa profunditat, en la qual, actualment, no es veu cap 
eriçó.
 
Racó des Faralló, es
Fonètica: ««ÇD««R«È9
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 510
Situació: litoral

Entrada de la costa llombardera, situada prop de s'Almunia, entre es Faralló i es 
Turmassot des Faralló. Deu tenir uns 40 m de llargària per uns 8 o 10 m d'amplària. La 
ribera del costat del nord és una plataforma aixecada uns 2 m més amunt que el nivell de 
la mar. Per la part del sud, la tanca es Turmassot des Faralló. És navegable amb un llaüt. 
Al fons, hi ha una cova d'uns 25 m de llargària, no gaire més alta que una persona.
 
Racó des Fondalàs, es
Fonètica: ««ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral
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Variant no cartografiada des Fondalàs, lloc de la costa santanyinera, situat vora 
es Caló de ses Faves, entre sa Pedra de Llevant i es Tendre.
 
Racó des Forat de na Maciana, es
Fonètica: ««ÇD«Ç«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Racó des Peixetó,  situat  a la costa santanyinera, 
entre es Forat de na Maciana i es Castellet.
 
Racó des Lli, es
Fonètica: ««ÇD«´È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb caseta i pletó, situat a s'Alqueria Blanca, dins sa Tanca, 
entre Can Bitla, sa Pleta d'en Ceba i na Cledera. 

El conreu de lli no és cosa de l'actualitat, ni de la Mallorca de la segona meitat 
del segle XX, però en el terme de Santanyí, durant el segle XV, concretament els anys 
1447 i 1461, es reconeixien deutes de lli. RRV (2000: 74 i 79).
 
Racó des Manescal, es
Fonètica: ««ÇD«R««È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada dins Cala Santanyí, entre sa Pedrassa i 
sa Punta d'en Cànaves. La ribera forma un penya-segat d'uns 4 m d'altura, amb terrassa a 
sobre,  abundosa  de  cocons.  Just  al  racó  hi   ha  una  fenella  que  constitueix  la 
desembocadura d'un torrentell molt curt. No se sap qui era el veterinari que pescava a tal 
lloc,  també  dit  sa  Pesquera  des  Manescal  i  es  Racó  d'en  Fèlix,  nom,  aquest,  que 
segurament és posterior.
 
Racó des Mig de ses Dues Puntes, es
Fonètica: ««ÇD«RÇD««RÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: litoral
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Entrada marina,  situada a  la  costa  llombardera,  dins  ses  Falconeres,  entre sa 
Punta Curta i sa Punta Llarga. És de forma llunada, sota un penyalar vertical d'uns 35 m 
d'altura.
 
Racó des Molí de s'Estany, es
Fonètica: ««ÇD«RÇD««Èø
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 499
Situació: litoral

Entrada de la costa salinera, situada entre sa Platja des Marquès i es Moll Nou. 
C. Aguiló (1991: 27), publica aquest topònim com si fos campaner, però, possiblement, 
està dins el terme de ses Salines, per causa d'una petita inflexió final de la divisòria 
municipal que sovint passa inadvertida. El nom es deu a una construcció veïna, avui 
desapareguda.
 
Racó des Morràs, es
Fonètica: ««ÇD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Entrada de la mar de la costa santanyinera, situada prop de Cala Figuera, vora es 
Morràs, entre es Canalet i sa Pesquera de Llevant. És un racó d'aigües profundes, amb 
rocasses caigudes damunt la plataforma, al peu de l’espadats.
 
Racó des Peixetó, es
Fonètica: ««ÇD«S«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513.5
Situació: litoral

Ansa situada a la costa de Santanyí, prop des Caló de ses Agulles, entre es Forat 
de na Maciana i es Castellet. És d'aigües profundes i penya-segat alt, antigament només 
accessible per un punt amb facilitat, voltant pel cingle que des del caló anava per davant 
es Castellet. Amb dificultat es podia baixar també pel coll que separa aquella elevació 
de sa Bagasseta.  Amb la urbanització de l'indret,  el  freu de les penyes fou rebaixat 
artificialment i ara es pot arribar en cotxe fins al caire del penya-segat. També es diu es 
Racó des Forat de na Maciana o, simplement, es Peixetó.

Racó des Rafal, es
Fonètica: ««ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
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Longitud: 510
Situació: litoral

Entrada de la mar de la costa des Llombards, situada a s'Almunia, entre sa Seca 
de sa Fosca i sa Punta des Faralló. Hi desemboca un torrent, dins el llit  del qual fa 
alguns anys que feren un camí que arriba a la mar. Hi ha uns parats rudimentaris d'un 
escar no gaire antic.

CTM, p. 1277; MGM, 43-1g.

Racó des Rafal Nou, es
Fonètica: ««ÇD««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 508
Situació: interior

Tanca de conreu de forma irregular amb arbres, situada a Santanyí, al marge del 
nord-oest des Camp d'en Torrella, vora Son Salom.

Racó des Rost d'en Servera, es
Fonètica: ««ÇD«Ç�D««RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 507
Situació: litoral

Entrada marina de la costa llombardera, situada entre es Màrmols i es Cap de ses 
Salines. És circular, possiblement una dolina capturada per la mar i enmarcada per un 
penya-segat d'uns 30 m d'altura. A la part de llevant hi ha una petita cova i una altra a 
ponent, més gran, que travessa la punta. Al fons hi ha roques caigudes i restes de duna 
fossilitzada. No se sap qui era el tal Servera.
 
Racó des Saig, es
Fonètica: ««ÇD«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: litoral

Variant  no cartografiada des  Regatell  des  Saig,  lloc de la  costa  de Santanyí, 
situat prop des Caló des Macs, entre s'Olla i sa Barraca des Patró Felip.
 
Racó des Salt, es
Fonètica: ««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
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Situació: litoral

Lloc de la costa de Cala Santanyí, situat entre sa Post i sa Jonquereta. La penya 
té uns 5 m d'altura i a sota fa una mica de balma. Era lloc utilitzat per capficar-se, ja 
abans de l'arribada del turisme.
 
Racó des Xot, es
Fonètica: ««ÇD«ÈS�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Entrada de la mar de la costa llombardera, situada més enllà des Bauç, entre es 
Cingle des Xot i sa Seca de sa Fosca. És d'aigües navegables, tot i que hi ha algunes 
tenasses. El penyalar que l'envolta té uns 40  m, però no és del tot vertical. A ponent hi 
ha un turmassot de marès, gairebé sense vegetació, però molt alt.
 
Racó n'Aulet, es
Fonètica: ««Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Racó de n'Aulet, situat a Santanyí, vora Son Morlà, 
entre  na  Vella,  na  Clapers  i  es  Torrent  d'en  Verger.  Sorgeix  per  caiguda  de  la  [d] 
intervocàlica.

Raconada, sa
Fonètica: ««ÈD«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassònim no cartografiat, que en l’àrea d’estudi és essencialment saliner, però 
també llombarder. Correspon a l’espai de mar comprès entre la línia que uneix es Cap 
de ses Salines i es Cap Blanc i la costa de l’illa. 

Raconada, sa
Fonètica: ««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior
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Tanca  aproximadament  rectangular,  amb  arbres,  situada  a  la  Costa,  vora  sa 
Tanca de s'Era de Can Blai Blai.
 
Raconada, sa
Fonètica: ««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tanca llarga,  de forma trapezoïdal,  amb arbres,  situada a  la  Costa,  dins  Son 
Ferreret, vora es Camí des Camp de s'Ullastre. Hi ha una barraqueta.
 
Raconada, sa
Fonètica: ««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

És una sola tanca, situada a Santanyí, entre les cases de Can Joan Terrassa i la 
partió de Felanitx, no gaire lluny de la fita número 2 de la delimitació municipal.
 
Raconada, sa
Fonètica: ««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Denominació no cartografiada, secundària i,  segons pareix, moderna, del nom 
des Torritxolet, situat a la Costa de Son Vidal, entre es Guaret Vell i sa Pleta.

Raconada de Can Maimó, sa
Fonètica: ««ÇD«D«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca llarga, de forma irregular, amb arbres, situada a la Costa, vora Ca l'Amo 
en Joan Maimó.
 
Raconada de n'Estela, sa
Fonètica: ««ÇD«D««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
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Longitud: 510
Situació: interior

Tanca  de  forma  trapezoïdal,  situada  a  la  Costa,  dins  n'Estela.  No  té  arbres, 
excepte en un petit redol on creix la vegetació espontània.
 
Raconada de sa Punta, sa
Fonètica: ««ÇD«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 502.5
Situació: litoral

Entrada marina de la costa llombardera, situada entre sa Punta de s'Aranyó i sa 
Punta de Cala en Tugores (la del sud, a la qual fa referència el topònim). Té les riberes 
de marès a ras d'aigua, molt batudes pels temporals, que arronsen totes les pedrasses a 
una trentena de passes de la costa. En el lloc més intern del racó, hi ha un estrat de més 
d'un metre de potència, constituït per materials rogencs quaternaris.
 
Raconada des Moll, sa
Fonètica: ««ÇD«D«RÈ�´
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat prop de sa Platja des Marquès, entre sa Sivineta i 
es Moll Nou. És de roquissars a nivell de l'aigua i s’hi forma una platgeta d'arena d'unes 
75 passes de llargària.

Rada, na
Fonètica: «ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma trapezoïdal, amb arbres, format per dues tanques, 
situades a la Costa de Son Vidal, entre es Guaret Vell i Lo de l'Amo en Pere Ferrando.

És  indubtable  que  es  traca  d'una  feminització  del  cognom  Rado,  variant 
santanyinera amb  l'accent  desplaçat,  segurament  per  influència  gràfica,  del  llinatge 
Redó.

1578. S'estimen tres quarterades de terra de Jaume rado. Stims. Segurament es tracta d'aquest lloc, ja que 
se citen vora la «alcaria poca», topònim perdut que estava situat pel mateix indret.

Rafal, es
Fonètica: ««
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant antonomàstica des Rafal des Porcs,  possessió llombardera situada al sud 
de la  població,  entre els establits  de Son Belard,  sa  Vallet  i  la  mar.  Apareix  a dos 
documents del segle XIX (vegeu es Rafal des Porcs).
 
Rafal, es
Fonètica: ««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, entre ses 
Oliveres, ses Jaquetes, Cas Vedells, es Closos, etc. Té uns 675 m de llargària, per uns 
325 m d'amplària màxima. Està integrat per unes 15 tanques. Vegeu el Rafal de n’Aleix.

1236, 3 setembre. Se cita l'alqueria Caloya, terme de Portopetro, amb dos rafals. RRV (2000: 19).
1259, 21 agost. Pere Company ven a Pere i Bernat Bruguera i a Bernat Ninot tres parts de l'alqueria 
Calonge i dos rafals que hi ha a Portopetro. APF (1974: 24).
1266, 3 gener. Venda de la meitat de Calonge amb el seu rafal, en el terme de Portopetro. APF (1974: 24).
1266, 17 de juliol.  Ramon Llobet, sa muller Eisulina i el seu fill Jaume i muller Dolça venen a Pere 
Company la meitat de les pertinences que tenen a l'alqueria Calonge i la meitat dels seus rafals. APF 
(1974: 24).
1266, 17 de juliol. Guillema, muller de Ramon Gibalí i procurador del seu espòs, ven a Pericó Company, 
la quarta part que té a l'alqueria Calonge, que és un rafal de la dita alqueria en el terme de Portopetro. 
APF (1974: 25).
1267,  febrer.  Ramon  Llobet  i  Berenguer  Castell  supliquen  al  batle  de  Mallorca  Pere  de  Caldes  la 
reparació de l'instrument de venda de Pere Bruguera sobre l'alqueria Calonge i els seus rafals, tot en el 
terme de Portopetro. APF( 1974: 25). 
1280, 18 de juny. Se cita la quart part de l'alqueria Calonge amb el seu rafal, tenguda per Jaume Gilida. 
APF (1974: 25).

Un dels rafals citats en aquests documents ha de correspondre al que ens ocupa. Més o menys 
segura és la identificació amb el Rafal de n'Aleix que citen aquests altres papers del segle XIX, ja que cal 
tenir present que la família que els guarda tenia terres en el lloc veí de Cas Vedells:

1862, el Rafal de n'Aleix. PcGV.
1864, el Rafal de n'Aleix. PcGV.
1818, al Rafal. Apeo de Garay (Santanyí).

Rafal Alatmar, el
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512.5
Situació: interior
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Topònim desaparegut, corresponent a un rafal santanyiner de quatre jovades, que 
quasi  amb tota  seguretat  ha de correspondre al  també desaparegut Rafal  Roig de la 
documentació posterior. Un reflex actual n'és es Torrent d'en Roig. Segons els editors de 
La Remenbrança... (p. 149), el topònim prové de l'àrab rahl al-ahmar 'rafal roig'. No és 
probable que pugui correspondre a s'Alqueria Roja, com diu aquesta obra.

1255 (abans), Rafal Alatmar AMC i GRB (1993: 149). 
 
Rafal Almudain, el
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny de 2 jovades, d'ubicació desconeguda. L'ètim és, 
segons els editors, l'àrab rahl al-mudayna 'rafal de l'almudaina’.

1255 (abans), Rafal almudayn. AMC i GRB (1993: 149).

Rafal Baster, el
Fonètica: *«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Possessió  santanyinera  de  localització  desconeguda.  Pel  nom  del  propietari 
podem contemplar la possibilitat que hagués estat el nom antic de Son Cosme Ponç. El 
nom primitiu devia ser el Rafal d'en Baster.

1578, lo raffal baster. S'estima a Cosme Vicens, àlies Ponç. Stims, f. 17 v. 

Rafal d’en Genars, el
Fonètica: *««Ç«Z«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506
Situació: interior

Variant desapareguda des Rafal Genars, situat a ses Salines, entre la partió de 
Campos, Cas Perets, sa Marina Rosera, etc. Vegeu detalls del document a es Racó de 
n’Amera. 

1529, 5 de desembre, el rafal d'en Genàs. RRV (2000: 118). 

Rafal d'en Malferit, el
Fonètica: *««Ç««ÈR
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant desapareguda, documentada a principis del segle XV, de la Possessió 
d'en Malferit, pertinença situada a Santanyí a algun indret vora sa Talaiola, possiblement 
a l'actual Son Cosme Ponç. Vegeu la Possessió d'en Malferit.
 
Rafal d'en Nét, el
Fonètica: *«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Possessió d'ubicació desconeguda, citada entre els indrets més exposats als atacs 
piràtics.

1390-1391, lo Rafal d'en Nét. G. Llompart Moragues (1984: 118).

Rafal de la Llosa, el
Fonètica: *««Ç««È´�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 513.5
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, de sa Bassa Llova, una possessió situada entre Santanyí 
i s'Alqueria Blanca i entre Son Sanç, sa Talaia des Càrritx,  Son Tou, Son Marimon, 
n'Albacor i na Bordissot. Es documenta així en els segles XIII i XIV. Vegeu sa Bassa 
Llova.

Rafal de n’Aleix, el
Fonètica: *««««ÈES
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 518.5
Situació: interior

Nom desaparegut d’un terreny situat  a Calonge, a lloc desconegut.  Amb tota 
probabilitat  és  el  mateix  indret  que avui  es  coneix  sota  el  nom des  Rafal,  vora ses 
Oliveres, ses Jaquetes, es Closos, etc. Vegeu-ne la documentació sota l’entrada es Rafal.

Rafal dels Corps, el
Fonètica: *«Ç«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
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Longitud: ?
Situació: interior

Possessió de localització desconeguda, citada entre els llocs més exposats als 
atacs piràtics. Podria ser una deformació gràfica des Rafal des Porcs. 

1390-1391, lo Rafal dels Corps. G. Llompart Moragues (1984: 118).
 
Rafal des Pèlec, el
Fonètica: *««Ç«ÈEÈ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Possessió de localització desconeguda. Topònim que mostra la continuació del 
llatí  PELAGUS en  el  sentit  de  'massa  d'aigua  interior',  amb  un  congènere  idèntic  a 
Llucmajor, avui dit es Pèlec.

S. XIII- XIV, el rafal Despèleg. B. Font Obrador (1972: 114).
 
Rafal des Porcs, es
Fonètica: ««Ç«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 507.5
Situació: interior

Extensa possessió llombardera, situada al sud de la població, entre na Faró, sa 
Vallet, la mar, es Marge d'en Cama i els establits de Son Belard. Inclosa dins els seus 
límits actuals hi ha la possessió de s'Almunia, antiga alqueria que s'hi aglutinà en data 
desconeguda. Per antonomàsia, se'n diu més sovint es Rafal. 

Vers  els  anys vint  del  segle passat  es  feren les  cases  noves,  segurament poc 
abans de 1926. Les velles, de portal rodó, queden ara al costat. La nova construcció 
ocupa el lloc d'una antiga clasta empedrada a la qual s'accedia a través d'un gran arc de 
pedra. Un rafal amb el nom de Perchs, que es documenta el 1265, podria ser el mateix i 
també un Rafal dels Corps de 1390-1391 (vegeu l’entrada corresponent).

En el  segle XIII perdurava, com a variant  o  com a record,  el  topònim tribal 
precedent,  transcrit  pels  escrivans  catalans  sota  les  formes  Aliauali,  Benianyabi  i 
Benigebidi.

CTM, p. 1287; MGM, 42-10f.

1255. L'honor del Rafal dels Porcs és un dels confrontants de l'alqueria Beniamar, de Pere Llombard. El 
nom de Beniamar deu estar aquí en lloc de Mandalmar. RRV (2000: 19).
1259. El rafal d'Arnau Huguet és un dels confrontants de l'alqueria Mandalmar. RRV (2000: 19).
1263. Benianyabi o Rahal dels Porcs. À. Poveda Sánchez (1979-1980: 99).
1265, 13 d'octubre. Guillem Galí ven a Jaume Castell la tercera part del Rafal dels Porcs, anomenat abans 
en sarraïnesc Binigebidí. APF (1974: 19). Cal recordar que l’accent, com és obvi, és obra de l’editor i que 
no és possible assegurar que la pronúncia fos occítona.
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1267, 26 de juliol. Berenguer Mestre, sa muller Maria i el seu fill Pere venen a Jaume Castell la tercera 
part del Rafal dels Porcs. APF (1974: 19).
1293, 20 d'agost. Ramon Mercader i sa muller Beatriu venen a Pere Morei tota la part que tenen en el 
Rafal dels Porcs, amb les cases que són dins la vila de Santanyí [deu tractar-se de la posada] i la tercera 
part de l'alqueria Almunia. El dit Ramon ho té per compra feta a Berenguer Sabremona i aquest per llegat 
que li féu Guillema, muller de Jaume Castell en altra manera anomenat Jaume Savall. La part del rafal 
confronta amb el Llombartz, Almunia i de dues parts amb les Salines. La part de l'alqueria Almunia amb 
les Salines, Rafal dels Porcs, la mar i Llombarts. APF (1974: 19).
1295, 5 de juliol.  El Rafal dels Porcs és un dels confrontants de l'alqueria Mesquida de Salines. APF 
(1974: 22).
1295, 27 de juliol. El Rafal dels Porcs és un dels confrontants de l'alqueria Mesquida de Salines. APF 
(1974: 22).
1296, 28 de juliol. El Rafal dels Porcs és un dels confrontants de l'alqueria Mesquida de Salines. APF 
(1974: 22).
1298, 5 de maig. El Rafal dels Porcs és un dels confrontants de l'alqueria Mesquida de Salines. APF 
(1974: 22).
1301. El rafal de Ugueti és un dels confrontants de l'alqueria Mandalmarr. BVT, art. Es Llombards, del 
CTM, vol. II. p. 736. 
1319, gener. Venda d'un censal que fa Romeu Albert sobre el rafal dels Porcs. RRV (2000: 34).
1333?, 18 de març. El Rafal dels porcs és un dels confrontants de l'alqueria des Lombarts. Arxiu BVT, 18.
1335, 14 d'octubre. Un dels confrontants de l'alq. de les salines és el rafal porcorum. Arxiu BVT, 14.
1335, 22 d'octubre. Arnau Albert i la seva esposa Caterina venen a Guillem Albert la meitat del rafal dels 
porcs. Els confrontants són: alq. Lombarts, salines, salmonia i rafal de pericó morey. Arxiu BVT, 55.
1337, setembre. El rafal dels Porcs confronta amb el rafal Almunia. RRV (2000: 37). 
1337, octubre. Guillem Albert i muller Sibília venen a Arnau Aubert la meitat del rafal dels Porcs. RRV 
(2000: 37).
1342,  14 de maig. El Rafal de P. Morey és un dels confrontants de l'alqueria dels Lombarts. Arxiu BVT, 
5.
1346, 6 de maig. Tomàs Morey ven a Jaume Morey la meitat del Rafal dels Porcs. Arxiu BVT, 108.
1357, 6 de juliol. El rafal d'en Morey és un dels confrontants de l'alqueria los Llombarts. RRV (2000: 51).
1362, 29 octubre. Joana, filla del difunt Romeu Morey, demana esser restituïda en la meitat del rafal dels 
Porcs i una part de l'alqueria de les Salines. RRV (2000: 50).
1383, Rafal dels Porcs. És confrontant de Salmonia. Arxiu BVT, 161.
1402, 30 d'octubre. El rafal des Porcs és un dels confrontants de l'alqueria lo Llombards. M. Danús (1990: 
173).
1425, 5 de març. Bartomeu Cifre, àlies Marcó i Jaume Torró venen a Tomàs Vicens el rafal dels Porcs. 
Confronta amb dues almonies i la comuna de les Salines. RRV (2000: 69).
1425, 21 de novembre, rafal dels Porcs. M. Danús (1990: 192).
1462. Romeu Albert, Pere Jofre i l'esposa de Jaume Campfullós venen a Rafel Bonet i Vicent Albert el 
Rafal dels Porchs. J. Lladó y Ferragut (1959: 68).
1510, 25 de juny. Testament d'Arnau Albert del rafal dels Porcs. Tenia també la possessió Almunia. RRV, 
1975: 8 i 2000: 91).
1520,  12 de març.  Disputes entre Arnau Albert i el seu nebot Rafel Albert,  fill i  hereu de Simó, per 
l'heretat. Arnau Albert té la meitat del rafal dels Porcs, alqueria Almunia, altra part de l'Almonia que fou 
de Bartomeu Bramona. Posen fites, una de les quals vora l'avenc dels Coloms. Pren també la meitat d'una 
vinya i la pleta que és a la talaia del ferro. Rafel pren l'altra part, confrontant amb la comuna de les  
Salines. RRV (2000: 102-103).
1524, 9 de juliol. Arnau Albert, difunt, tenia el rafal dels Porcs. RRV (2000: 115).
1525. Joanot Riera, senyor de la possessió del rafal dels Porcs, lloga la seva finca durant cinc anys a 
Andreu Gaià. RRV (2000: 115).
1525.  Joan Albert fa donació al seu germà Antoni Albert del rafal dels Porcs i  Almunia, béns que li 
toquen de l'heretat dels seus pares. Es reserva un tros de terra i garriga dita la guàrdia de l'avenc dels 
coloms i empriu a la marina dels Llombards. RRV (2000: 115-116).
1578. S'estima a Mateu Forteza «una possessió dita lo raffal dels porchs, que eren tres possessions, ço és 
Son riera,  altre  de Antoni Sbert y la altre de Simó Sbert,  que les tres juntes se diuhen lo raffal dels 
porchs». Stims, f. 9 v.
1586.  El senyor Guillem Tagamanent Safortesa ha sembrat cinc quarterades de vinya en el rafal dels 
Porcs. RRV (2000: 138).
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1589, 13 de gener. Queixes de Guillem Tagamanent Fortesa per causa del bestiar que entra en la seva 
possessió del rafal dels Porcs. RRV (2000: 140).
1615. El senyor Gregori Fortesa, donzell, denuncia les tales que li fan al rafal dels Porcs. RRV (2000: 
151).
1616, 20 de febrer. El senyor Gregori de Tagamanent i Fortesa té la possessió anomenada el rafal dels 
Porcs. RRV (2000: 151). 
1704, 23 d'octubre. Salvador Sureda de Sant Martí, administrador dels béns del seu fill Salvador Sureda i 
Sanglada, lloga a Julià Vila la possessió anomenada rafal dels Porcs. Tendrà les bardisses defensívoles de 
bestiar a la frontera de la possessió del senyor Berard, frontera de la marina passant per l'aljub fins a la 
barrera del Truc, fins a l'Avencàs i fins a la mar. Són compreses les cases, excepte la torre; hi és compresa 
la tanca de l'era, tancada de paret rasa. RRV (2000: 151).
1751, 13 d'octubre. Julià Vila és conductor del rafal dels Porcs. RRV (2000: 161).
1783, 10 d'octubre. Julià Vila del rafal dels Porcs és regidor de la vila. RRV (2000: 174).
1784, Refal de los porcs. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1818, el Refal dels Porchs. Era del marquès de Barberà. Apeo de Garay (Santanyí). 
1825. Es diu que ne feró confina amb el Rafal. PcGV. 
1827, el Rafal. PcT.
1842, 6 de juny, el Rafal dels Porchs. PcJA
1846. La comtessa de Solterra, Maria Josepa de Pinós, lloga a Jaume Escales el rafal dels Porcs. RRV 
(2000: 200).
1849. La comtessa de Solterra torna a llogar el rafal dels Porcs. RRV (2000: 200).
1867, Rafal dels porchs. Circumscripció parroquial. APS.
 
Rafal Genars, es
Fonètica: ««ÇZ«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506
Situació: interior

Possessió situada a ses Salines, entre la partió de Campos, Cas Perets, la partió 
de Santanyí, sa  Marina  Rosera,  na Faró,  sa  Marina Gran,  la  població,  na Catoi,  na 
Ferrera, etc. Les cases són de les més ben conservades i de les més atractives de la zona 
d'estudi. Tenen un gran portal rodó de pedra de Santanyí amb un escut de 1715 amb una 
creu de Malta. A mà dreta hi ha un cavalcador. S’hi conserven dos aljubs molt antics, un 
davant les cases i l'altre al nord-est. Rere el casat dels senyors hi ha les estances del 
garriguer, també amb portal rodó, però molt més senzilles que l’edifici principal.  És 
possible que siguin les primitives cases del lloc. Algun informant diu es Rafal Ginars.

El topònim sembla clarament format amb el cognom Llinars, per fricativització i 
ultracorrecció. Vegeu-ho en detall a na Genars. Antigament devia ser *es Rafal d'en 
Llinars, però en desconeixem el nom àrab. La preposició i l'article personal apareixen en 
un document de 1529. L'estructura article + rafal + antropònim és relativament freqüent 
a  Mallorca:  cf.  es  Rafal  Garcés  (Inca),  es  Rafal  Romà (Manacor),  es  Rafal  Gomila 
(Felanitx), es Rafal Móra (Porreres). A Ciutadella hi ha es Rafal Bonet. També hi ha 
casos amb conservació de preposició i article personal.

Vegeu el cançoner.

1517. Redempció d'un cens a favor de Jaume Campfullós sobre la finca Rafal Genàs. J. Lladó y Ferragut 
(1959: 68).
1529, 5 de desembre. Jaume Campfullós lloga a Mateu Bonet el rafal d'en Genàs. RRV (2000: 118).
1578, «una possessió anominada lo raffal genàs». Stims, f. 3 v. A nom de Pere luís berard.
1614, 3 de setembre. Queixes de la senyora Margarita Berard per les tales que li fan al rafal Genàs i a los 
Llombards. RRV (2000: 151).
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1621, 7 de maig. Miquel Tallades, prevere, té la possessió anomenada el rafal Genàs. RRV (2000: 152).
1685, 23 de març. S'estima el Rafal Genàs, de Guillem Abrí Descatlar i altres persones. RRV (2000: 158).
1749, juliol. La senyora Catalina Bonet Bonico, viuda de Jaume Sitjar i Serra tenia el rafal Genàs. RRV 
(2000: 168).
1778, 1 d'agost. Catalina Bonet ha exposat que va llogar la seva possessió anomenada rafal Genàs a Julià 
Vila. RRV (2000: 172). 
1784, Refal Genas. Nom de dues possessions del mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1797, el Refal Genàs. Confronta amb son Senaya. PcR. 
1806, 20 de febrer. Joan Portell ha enviat bestiar al rafal Genàs, per manament de Josep Fiol. RRV (2000: 
186).
1814, el Refal Genàs. Cortesia d’Andreu Ponç. Document particular.
1818, Rafal Genàs. Era de Jaume Sitjar. Apeo de Garay (Santanyí).
1819, agost. Es diu que Gabriel Mir, recaptador de contribucions molt exigent, havia portat a la presó el 
conductor del rafal Genàs. RRV (2000: 193).
1825, Refal Llinàs. Na Llarga de Son Belard n'és confrontant. PcGV.
1837, Rafal Ginàs. PcT.
1848, Antoni Sitjar i Cortey lloga la meitat del rafal Ginàs a Gabriel Garau. RRV (2000: 200).
1867, del Refal Llinàs. Circumscripció parroquial. APS.
1884, Se cita «el predio Rafal Jenàs». PcMM.

Rafal Ginars, es
Fonètica: ««ÇZÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506
Situació: interior

Variant minoritària, no cartografiada, des Rafal Genars, situat a ses Salines, entre 
la població i les partions de Campos i Santanyí. És una variant més acostada a l’ètim, el 
cognom Llinars.
 
Rafal Nou, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508
Situació: interior

Terres i casa situada dins es Camp d'en Torrella, a la part de l'oest. La casa té un 
portal rodó coronat per un escut amb una creu sobre un Calvari, un cor travessat per 
sagetes i data de 1850. A dins, sobre el portal de l'aiguavés de darrere, hi ha una altre 
escut  emblanquinat,  que representa  una altra  creu sobre el  Calvari.  És  possible  que 
antigament aquest portal amb el segon escut fos l'accés d'una casa més antiga, a la qual 
s'hauria afegit un cos al davant.

CTM, p. 1287.
 
Rafal Nou, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
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Longitud: 508
Situació: interior

Nom d'una casa i d'unes cinc tanques, la majoria cobertes de pleta –només una i 
part d'una altra són conradisses–  situades entre es Camp d'en Torrella i sa Bassa des 
Torrent. La casa, de bella factura, amb portal rodó, porta inscrita sobre la finestra la data 
de 1763. 

En un mapet des Camp d'en Torrella que es conserva sense data entre els papers 
de Can Parra es repressenta, desplaçada de la seva correcta ubicació, aquesta casa amb 
la llegenda «Casas de los H[eredero]s de Bart[olomé] Salom». El mapa ha de ser, per 
tant, posterior a la data de la casa i possiblement anterior a 1850, ja que no hi figura una 
altra casa dita igualment es Rafal Nou, que té sobre el portal un escut datat en aquell 
any.

És possible que aquest rafal sigui de creació bastant moderna, pel fet que no en 
tenim documents, cosa que fa pensar que el mot rafal fou actiu fins ben prop del nostre 
temps. El mateix adjectiu ja ho indica, tot i que sabem que en toponímia el mot nou pot 
representar referents molt vells. La casa es coneix també amb el nom de Can Banyeta.
 
Rafal Pai, el
Fonètica: *««Ç
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Variant  antiga,  no  cartografiada,  documentada  entre  1679  i  1695,  des  Rafal 
Palla, situat a ses Salines, coincident groso modo amb els límits de Cas Perets. És nom 
d’etimologia desconeguda. Vegeu es Rafal Palla.

Rafal Palla, es
Fonètica: ««È9«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Antiga possessió del terme de ses Salines, de límits actualment no molt precisos 
per  causa  de  la  dispersió  del  topònim.  Presumiblement  designava  tot  el  conjunt 
d'establits de Cas Perets, una franja de terres de forma quasi rectangular, situada al racó 
que formen les partions de Campos i de Santanyí, entre Son Danús i es Rafal Genars. 
Gràcies a un opuscle sense pretensions d'un vell habitant d'aquelles terres se sap que la 
casa del vell rafal correspon a l'actual Can Ximena, entre Can Robeta i Can Pol i que 
havia tengut torre de defensa, que en data desconeguda fou rebaixada. La part romanent 
quedà  desfigurada  sota  la  teulada  de  l'edifici  i,  finalment,  també  fou  destruïda  (C. 
Burguera Xamena, 1994: 4 i 7).

Hi  ha  un  rafal  Paleis  documentat  a  Santanyí  el  1260  (vegeu  l’entrada 
corresponent),  del qual es desconeix la ubicació. Potser s'ha d'identificar amb aquest 
Rafal Palla? En aquest cas la diafanitat de l'etimologia de l'antic Rafal de la Palla (en un 
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document el camp de la Palla) seria només aparent. La variant del segle XVII el Rafal Pai 
coneix un topònim idèntic en el terme d'Artà que J. Coromines i JMP (OnCat, I, s. v. 
Alpara, p. 38-39) relacionen amb el d'Alpara (Ciutadella) i es Puig d'Alpara (Artà), tot 
proposant un  PAGUS ALPARIAE, que hauria vist substituir en boca dels sarraïns el genèric 
llatí pel de rafal. Acaben dient que és preromà com el nom dels Alps.

Del nostre antic i diàfan Rafal de la Palla, només es pot dir que és un topònim 
català, sense possibilitat de saber, de moment, si amaga rere si mateix, un nom de lloc 
més antic  del  qual  es  podria  haver  allunyat formalment  en un intent  de dotar-lo de 
transparència.

1242, 24 de juny. Nicolau Bonet estableix a Garcia Belera i Pere Suera el rafal anomenat Palla, en el 
terme de Santanyí. APF (1974: 17-18).
1295, 5 de juliol. El Rafal Palla és un dels confrontants de l'alqueria Mesquida de Salines. APF (1974: 
22).
1296, 28 de juliol. El Rafal Palla és un dels confrontants de l'alqueria Mesquida de Salines. APF (1974: 
22).
1298, 5 de maig. El Rafal Palla és un dels confrontants de l'alqueria Mesquida de Salines. APF (1974: 
22). 
1312, febrer. El rafal de la Palla és confrontant d'una alqueria (ses Salines?). RRV (2000: 32).
1318, setembre. L'alqueria [de] Binilassar, anomenada les Coves, confronta amb el rafal de la Palla i camp 
de les Llebres. RRV (2000: 33).
1333?, 18 de març. El Rafal de la Palla és un dels confrontants de l'alqueria des Lombarts. Arxiu BVT, 
18.
1335, 14 d'octubre. El rafal de la paya confronta amb l'alqueria de les salines. Arxiu BVT, 14.
1342, 14 de maig. El rafal de la paya és un confrontant de l'alqueria dels Lombarts. Arxiu BVT, 5.
1357, 6 de juliol. El camp de la Palla confronta amb l'alqueria los Llombarts. RRV (2000: 51).
Segle XV. El Rafal Paya era confrontant des Llombards. BVT, art. Es Llombards, del CTM, p. 736.
1380, 5 d'abril. El camí que va al Rafal de la Palla és citat com a confrontant d'una peça de terra de les 
Salines. Arxiu BVT, 140.
1400, 2 de febrer, rafal Palla. M. Danús (1990: 165).
1408, 14 de març. El Rafal Palla és confrontant del Palmer. Arxiu BVT, 183.
1425, 21 de novembre, rafal Palla. M. Danús (1990: 192).
1511. Cosme Denús tenia la meitat del Rafal Palla. VMaRV (1964: 261).
1537, 17 de desembre. El rafal Palla confronta amb la possessió d'en Joan Vadora, situada dins Binilassar. 
[Podria tractar-se de l'antiga alqueria les Coves]. RRV (2000: 121-122).
1564, 4 de novembre, «...possessione dicta la Rafal palla, situata in Parrochia de Santanyí, que affrontatur 
cum possessione del hereu Denús, et cum possessione magnifici Joanotti Campfullós». Arxiu BVT, 410.
1578. «Joanot Bausà, una possessió dita al raffal paya». Stims, f. 92 v.
1618, 6 de febrer. Se cita Pere Bauçà del rafal Palla. RRV (2000: 151).
1679, 20 de febrer, dal Rafal pay. PCPr.
1680, 8 de gener, del Raphal Pay. PCPr.
1680, 13 de febrer, del Rafal Pall. PCPr.
1680, maig, lo Rafal Pay. PCPr. 
1681, 3 de setembre, del rafal paia. PCPr.
1682, 26 d’abril, del Raphal Pay. PCPr.
1687, 17 d’abril, del Rafal Pay. PCPr.
1688, 22 de maig, lo Refal Pay. PCPr.
1689, 23 de gener, del Rafal Palle. PCPr.
1695, la rota del Rafal Pay / al Rafal Pay. ARM, D-1281,
1716,  13  de  maig.  Inquisició  contra  Bernadí  Mateu,  de  Selva,  per  haver  robat,  amb  altres,  armats 
d'arcabusos,  en el rafal Palla. RRV (2000: 162).
1746? Se cita el camí que va del «rafal Genàs» al «rafal Palla». RRV (2000: 166).
1777, 14 de desembre, el Rafal Palla. PcLl.
1784, Refal Palla gros. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1818, el Refal Palle. Apeo de Garay (Santanyí).
1848, el Rafal palla. PcT.
1858, 19 de març, el Rafal Palla. PcLl.
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1867, Refal Paya. Circumscripció parroquial. APS.
1885, Rafal Paye. PcP.
1887, Refal Palle. Testament de Jaume Escales. APS.

Rafal Palla Gros, el
Fonètica: *««Ç´«ÈÄR�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Variant desapareguda des Rafal Palla, situat a ses Salines, entre es Rafal Genars i 
Son Danús Nou. Està documentada una sola vegada en el segle XVIII. Nom oposat al 
des Rafalet Palla.

1784, Refal Palla gros. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.

Rafal Roig, el
Fonètica: *««È�S
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Antiga possessió santanyinera de nom desaparegut, totalment parcel·lada, situada 
entre Santanyí, s'Alqueria Blanca i la mar. Està vertebrada sobre la conca hidrogràfica 
des  Torrent  d'en  Roig,  que  n'és,  a  parer  meu,  una  supervivència  toponímica,  que 
perpetua a la vegada l'àrab Rafal Alatmar 'el rafal roig', de quatre jovades d'extensió. Els 
límits no són precisos. Son Colombars, es Camp des Hereus i Son Proenç, sens dubte, 
en formaven part. És possible que el conjunt de les antigues edificacions de Son Proenç 
no siguin altra cosa sinó les cases pairals del desaparegut latifundi. Segons B. Vidal i 
Tomàs  (article  Santanyí  del  CTM,  III,  p.  1501)  havia  estat  de  la  família  Vicens. 
Curiosament els Vicens actuals que porten el malnom Roig solen tenir propietats en es 
Torrent d'en Roig. El topònim es repeteix a Manacor (GEMall. f. 26).

1255 (abans), Rafal alatmar. AMC i GRB (1993: 149).
1259. El Rafal Roig és un dels confrontants de l'honor Domenge i de l'alqueria Blanca. APF (1974: 18 i 
29).
1264, 28 de juliol. Ramon Mascaró, fill i hereu de Ramon, amb sa mare Maria i el seu germà Guillem 
venen a Àries Ivanyes (o Yanes) el Rafal Roig, situat entre l'alqueria Blanca, Santanyí i alqueria Poca. 
APF (1974: 29) i RRV (2000: 20).
1265. R. Mascaroni, fill i hereu de R. Mascaró i la seva mare Maura venen a Àries Mianes el Rfal. Rubeus 
«in termino de Sto. Anino, et est infra Al. Blancam et St. Agninum» i unes cases «ante mesquitam». Arxiu 
BVT, 21.
1266, 26 de juliol. Na Ramona, muller d'Àries Ivanyes, estableix a Berenguer de Ferreres i Bernat Escarp 
el Rafal Roig. APF (1974: 19).
1271, 9 de setembre. El Rafal Roig és un dels confrontants del rafal de Berenguer Arimbau (vide: sa 
Bassa des Llombau). APF (1974: 34 i 41).
1281, 6 de maig. El Rafal Roig és un dels confrontants del Rafal de la Llosa. APF (1974: 30).
1286, abril. El rafal Roig és un dels confrontants del rafal que fou de Berenguer Arimbau. APF (1974: 
35).
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1293, 6 d'abril. En Cabrer, fill de Berenguer de Ferreres, i sa muller Benvenguda estableixen a Guillem 
Gorgs el Rafal Roig. RRV (1973: 33); APF (1974: 20).
1294, 24 de juliol. El rafal Roig és un dels confrontants de l'alqueria Domenge. APF (1974: 18).
1297, 11 d'octubre. El rafal Roig és un dels confrontants de l'Alqueria Blanca. RRV (2000: 25).
1298, 6 de febrer. El Rfal. Roig és confrontant d'un rafal que fou de Berenguer Arguimbau. Arxiu BVT, 
11.
1299. Sibília, viuda de Ramon Pulorsolano, i Benvenguda, Elisenda, Esclarmonda i Pere, fills seus, venen 
a Bernat Sabater la tercera part del Rafal Roig. APF (1974: 20).
1302, 13 de gener. Bernat Escarp i sa muller Maria venen a Pere Soler la part que tenen al rafal Roig. 
RRV (1973b: 6-7 i 2000: 27).
1302, 16 d'abril. Esteva «payatesi» i muller Esclaramunda venen a Uguet Soler la quarta part que tenen 
sobre el Rafal Roig. Arxiu BVT, 83.
1323, maig. El rafal Roig és un dels confrontants del rafal de la Llosa. RRV (2000: 35).
1378, 2 de novembre. El Rafal Roig confronta amb l'Alqueria Blanca. Arxiu BVT, 85.
1402, 15 de novembre. El rafal Roig és un dels confrontants de les Talaiasses. M. Danús (1990: 173-174).
1403, setembre. Bartomeu Vicens ven el R. Roig a Pere Pou. Arxiu BVT, 85.
1403, 10 de setembre. Es venen drets, camps, garrigues i cases en el rafal Roig.  M. Danús (1990: 174-
175). Confronta amb camí públic que va a l'alqueria Blanca, garriga de l'alqueria Poca, etc.  M. Danús 
(1990: 175).
1442, 17 de desembre. Se cita el Rafal Roig d'Antoni Pou. Arxiu BVT, 85.
1562. El «raffallo Roig» era dels hereus de Bartomeu Clar i confrontant de la possessió dita la Torre. L. 
Pérez Martínez (1963-1969: 124).
1578. S'estima a Baltasar Sans «una possessió anominada al Raphal roig y la llossa». Stims, f. 29 v. 
1586. Cosme Proenç denuncia haver plantat tres quarterades de vinya en el rafal Roig. RRV (2000: 138).

Rafalet, es
Fonètica: «««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Conjunt d'una quinzena de tanques disperses i una casa, situades entre Son Ferrer 
i es Estrets (de Son Danús Nou). La dispersió del topònim delata que aquest rafal, que 
en el segle XVIII apareix documentat amb el nom de Rafalet Palla, en el passat, era més 
extens.

1727, rafalet Paya. APS.
1784, Refalet Palla. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1825, el Refelet. PcGV.
1852, el refelet. PcGV. L'atribució del document a aquest indret no és del tot segura, ja que podria tractar-
se del lloc homònim de Santanyí.
 
Rafalet, es
Fonètica: «««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de límits no del tot precisos, situat al sud de la 
vila,  entre sa  Tanca i  es  Deume.  Les seves  mesures  no són inferiors  als  500 m de 
llargària, per 250 d'amplària i la part rural està dividida en més de 20 tanques que, de 
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forma radial, dirigeixen el vèrtex cap a les cases i el punt d'aigua. Les cases sembla que 
estaven dins el que avui és el casc urbà, al final des Carreró de Can Pipes, on queden 
restes de la torre. Aquest lloquet dóna nom as Carrer des Rafalet.

1404,  5  d'octubre.  Pere  Alegret i  d'altres  venen a Andreu Vicens un rafal  prop de  la vila.  Entre  els 
confrontants se citen l'alqueria Roja, el camí que va a Cala Santanyí i el rafal de Guillem Montornès. 
Podria tractar-se d'aquest lloc. M. Danús (1990:179).
1552. Se cita Mateu Ferrer del Rafalet. RRV (1982).
1695, el Rafelet. Era de Mateu Ferrer. ARM, D-1281.
1755, las Casas del refalet. APS.
1818, al Rafalet. Apeo de Garay (Santanyí).
1840, el Rafalet. PcR.
1852, el refelet. PcGV. La identificació no és segura. Podria ser el lloc homònim de Cas Perets.
1862, 19 de març, el refelet. PcJA.
1878, 8 d'agost, el Rafalet. Entre els confrontants, se cita la Plazuela del Rafalet. PcJA.
1887, el Rafalet. Testament de J. Escales. APS. La identificació no és segura. Podria no ser aquest lloc.
1905, 14 de juny, Es Rafalet o Clos d'en Moré. PcJA.

Rafalet Palla, el
Fonètica: *««««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Variant devuitesca, desapareguda, des Rafalet,  lloc situat a ses Salines, a Cas 
Perets, entre Son Ferrer i la partió de Son Danús.

Per a la documentació, vegeu es Rafalet.

Rafalí, es
Fonètica: «««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 508.5
Situació: interior

Casa i tanca de conreu amb arbres, de forma quasi rectangular, situada en es 
Llombards, dins es Marge d'en Cama, a uns 175 m de la partió des Rafal des Porcs, nom 
amb el qual està relacionat de manera humorística. El sufix diminutiu hi és per comparar 
les  mesures  de  dos  rafals  incomparables,  l'un  de  creació  musulmana,  de  superfície 
immensa i l'altre, modern, reduït i segregat del primer, juntament amb altres terrenys.

CTM, p. 1287.
 
Rajola, na
Fonètica: ««ÈZ�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511.5
Situació: interior
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Tanca de forma trapezoïdal, sense arbres, situada a Santanyí, possiblement dins 
ses Rotes, vora es Torrent d'en Cosmet.

El nom troba la motivació en la magror agrària de la finca, quasi sense terra, que 
mostra pertot la roca plana, com si d'una immensa rajola es tractàs.
 
Rambada de s'Illot, sa
Fonètica: ««ÇD«D«È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 503
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat prop de sa Plaja des Caragol (en tanca la 
badia) entre sa Roca des Caragol i s'Entrador de s'Illot (referit a s'Illot d'en Curt). És 
indret de marès, totalment net del més mínim rastre vegetal. És una duna fòssil d’estrats 
inclinats, que alcen llurs crestes cap a ponent, sense passar dels 2 m sobre el nivell de la 
mar.  Entre  les  puntes  que  enlaira,  s'endinsa  una  munió  de  cocons  allargassats, 
productors de sal. 

El genèric rambada, típicament saliner, pot tenir relació amb un ús metafòric del 
mateix mot, aplicat a una plataforma elevada (en aquest cas és, però, baixa) que tenien 
les proes de les galeres medievals, però no podem perdre de vista que els tres exemples 
que en tenim descriuen tirades de la costa sense gens d’articulació. És paraula usada per 
Eiximenis i altres autors de la seva època (J. Coromines, DECat, s. v. arrambar, vol. I, p. 
405-409).
 
Rambada de sa Punta des Eriçons, sa
Fonètica: ««ÇD«D««Ç«D««RÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Tram rectilini de la costa salinera, situat prop de Cala Galiota, entre es Racó des 
Eriçons i sa Punta de na Boda. És tot un roquissar pelat, pràcticament al mateix nivell 
que  la  mar,  eriçat  d'agulles  de  marès  i  buidat  per  nombrosos  cocons.  S'alça  molt 
lleugerament a mesura que s'allunya de la mar. Sobre el genèric  rambada,  vegeu sa 
Rambada de s'Illot. Pren el nom de sa Punta des Eriçons, una de les variants del topònim 
sa Punta de na Boda
 
Rambada de sa Síquia, sa
Fonètica: ««ÇD«D««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral
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Tram  rectilini  de  la  costa  salinera,  situat  entre  Cala  Galiota  i  sa  Platja  des 
Marquès i entre sa Bassa des Cabots i sa Punta Grossa. És una tirada rocosa que no 
s'alça més d'un metre sobre el nivell de la mar. És plena de cocons llarguers. Sobre el 
genèric rambada, vegeu sa Rambada de s'Illot.
 
Ramella, na
Fonètica: ««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514.5
Situació: interior

Casa i terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal situat  a s'Alqueria 
Blanca, entre na Moreions i es Pinar. Està dividit en unes vuit tanques. El topònim deu 
ser format sobre un antic malnom.

CTM, p. 1289; MGM, 41-2i.
 
Ramona, na
Fonètica: ««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 500
Situació: interior

Terreny de  conreu  sense  arbres,  en  forma  de  trapezi  rectangle,  situat  a  ses 
Salines, prop de sa Colònia, entre la partió de Campos i ses Colònies. Té una llargària 
de 750 m, per una amplària màxima de 200 m. Està dividit en moltes partides de terra, 
cosa que ha fet sorgir el nom pluralitzat de ses Ramones, que sembla que acabarà per 
imposar-se. Diuen que fou establit pel marquès des Palmer.
 
Ramones, ses
Fonètica: ««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 500
Situació: interior

Variant  pluralitzada del  nom de na Ramona,  situat  a ses Salines,  prop de sa 
Colònia,  entre la  partió  de Campos  i  ses  Colónies.  Sorgeix  per  causa  de  la  divisió 
interna de l'indret.
 
Real, la
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517.5
Situació: interior
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Lloc situat vora Portopetro, entre es Caló de sa Torre i Lo d'en Bossa. Hi havia 
les parets mestres, d'una casa molt antiga, ruïnosa, amb el portal quadrat. El topònim 
ocupa una certa extensió i arriba almenys fins en es Rotons i sa Rota des Patró.

Una llegenda conta que hi estava en Tià de sa Real, nom amb què és conegut el 
popularíssim personatge del segle XVIII Sebastià Gelabert, nat a Petra el 1715 i mort a 
Manacor el 1768, glosador capaç de deixar en ridícul els personatges més sabuts de 
l’època. De la seva llegendària estança a Portopetro es conten les rondalles següents, 
que transcric de la manera més abreujada possible:

Una vegada un que sembrava li va dir que li havien robat la rella i ell li contestà 
que l'endemà anàs cap a Santanyí i el primer que li diria bon dia seria l’autor del furt. I 
així va ser.

Una altre cop va anar un bisbe en es Caló de sa Torre, vora casa seva i li demanà 
de quina manera resava. Ell contestà dient que l'única oració que sabia la deia així, en 
aixecar-se: «ai! bon Jesuset, si sempre vos hagués ofès i mai vos hagués amat!». I el 
bisbe li va dir que no ho havia de dir així, sinó al revés: «ai! bon Jesuset, si sempre vos 
hagués amat i mai vos hagués ofès!». I el bisbe se'n tornà amb la barca, però ell, llavors, 
no es va recordà de l'oració i cridà: «Senyor bisbe, un moment!"». I va partir a córrer per 
damunt l'aigua fins que l'agafà: «Com heu dit que he de dir l'oració?». I el bisbe, en 
veure’l  caminar  per  damunt  les  ones,  contestà:  «Podeu  resar  així  com  volgueu, 
germanet!».

Diuen també que festejava una al·lota molt  rica i  ell  era pobre. I li  deia que 
havien de viure de no-res, perquè no tenia res. Però un dia se n'hi va acostar un de ric i 
el va escoltar. I el vespre que s'havien de casar ell s'hi va presentar i li digué aquesta 
cançó: 

Adiós flor d'hermosura
abraçada amb l'interès
ja no mos vorem mai més
en no ser a la sipultura.
Déu te don tanta ventura
com desig per mi mateix.

Tenim un congènere en el famós monestir ciutadà de Sant Bernat de la Real. No 
sabem si en el nostre cas és un trasllat o nom autòcton. Potser es tracta de l'àrab  ar-
riyâd= ‘els jardins’, amb assimilació de l’article àrab i afegitó d’un segon article català. 
(AMC i GRB, 1993: 101). M. J. Rubiera i M. de Epalza (1985: 60) fan notar com molts 
«reals» de la toponímia hispana provenen del susdit mot hispanoàrab.

CTM, p. 1304; MGM, 43-8c.
 
Rebolls, es
Fonètica: ««ÈB´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de forma aproximadament  romboïdal,  situat  a Calonge, vora sa Cala 
Vermella, entre es Quartó d'en Xina i na Galerina.
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Segons el DCVB, reboll és l'alzina, roure, o olivera jove, que neix de la rabassa 
d'una altra. Una cosa semblant diu E. Moreu-Rey (1982: 57). A Esporles el mot designa 
cada una de les tanyades joves d'alzina que deixen els carboners en talar un bosc. A 
Calonge  es  diu  d'una  mata  jove  que  no  treu  les  branques  gaire  altes,  que  creix 
dificultosament. La relació que hi ha entre reboll i mata és com la que hi ha entre revell i 
ullastre. Cf. los Rebollars, a partir de 1496 a Siurana de Prades (R. Amigó i Anglès, 
1995: 290).
 
Rebolls, es
Fonètica: ««ÈB´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma romboïdal,  situada a Calonge, dins es 
Corrals Nous, vora Lo d'en Galerí.
 
Rebosillo, es
Fonètica: ««BÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma aproximadament  triangular,  situada a 
Santanyí, dins es Campàs, entre sa Gaia i na Pujola. Topònim generat per la forma de la 
finca, acabada en punta com la peça de vestir del segle XIX o anterior.
 
Recingle d'en Cega, es
Fonètica: ««Ç«D«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 517.5
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat entre Portopetro i  sa Barca Trencada i 
entre sa Coveta de sa Mitja Lluna i ses Piconades d'en Pau. Es tracta d'un gran escaló, 
sense vegetació, situat al peu del penya-segat, a uns 8 m sobre el nivell de la mar. Té de 
15 a 20 m d'amplària. El nom de recingle, i no cingle, respon a la presència d'una segona 
bancada de penyes que té al sector de llevant, d'uns 3 m d'altura, amb vegetació d'alguns 
pins barraquers. 

En forma verbal, el mot recingle ja apareix a Ramon Muntaner (1979: 80): «E 
aquell cap té de llong tota hora ben quinze llegües, e no ha d'ample en negun lloc pus 
d'una llegua, que de cada part lo resingla la mar».  També a Desclot (1982: 148): «e 
tenien  la  vila  recinglada  de  totes  parts».  El  malnom  Cega ja  no  és  actual.  Alguns 
informants en diuen es Cingle d'en Cega.
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A una llista dels agermanats (1523-1524) es troba inscrit un tal Pere Mulet sega 
(RRV, 2000: 114). Cal entendre que Cega n’és el malnom.

CTM, Es Recingle d'en Sega, p. 1304; VMaRV (1961-1962: 35), Es Cingle d'en Segà.
 
Recingle de na Fontanella, es
Fonètica: ««Ç«D«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Cingle  de  na  Fontanella,  situat  a  la  costa 
llombardera, entre es Caló d'en Ferrà i es Caló de n'Adrover, concretament entre s'Era de 
sa Roca i es Torrent des Bufador. Si un recingle és un doble cingle, la variant no està 
justificada físicament, a diferència des Recingle d'en Cega.
 
Recta de Son Danús, sa
Fonètica: «ÇE«D«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tram  sense  flexions  de  2000  m  de  longitud  des  Camí  de  Ciutat,  situat  a 
Santanyí, a una distància de 900 m del km 50, entre es Revolt de s'Olivó i les cases de 
Son Danusset. Ha estat considerat el  decumanus maximus d'una centuriació (VMaRV, 
1974: 151-152). És conegut també sota el nom de sa Recta des Camp de sa Vinya.
 
Recta des Camp de sa Vinya, sa
Fonètica: «ÇE«D«Ç««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Denominació alternativa, no cartografiada, de sa Recta de Son Danús, situada a 
Santanyí, entre es Revolt de s’Olivó i les cases de Son Danusset.
 
Rectora, na
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 508
Situació: interior
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Rota situada a Santanyí, dins Son Danús Vell, a l'oest de la pleta de sa Cova 
Bruna, separada des Camp de sa Basseta per un marge. Té algunes clapes de vegetació. 
Es desconeix la raó de tal nom.
 
Rectora, na
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca des Rector, situada a la Costa de Son Vidal, 
entre Son Pulla i Can Beu.
 
Rectoria, sa
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Edifici de Santanyí, situat a sa Plaça Major. S'hi ingressa a través d'una clastra 
tancada de mur, amb un portal rodó. Sobre un arc de la dreta hi ha una finestra amb les 
armes del rector Muntaner i la data de 1718. Les sales de les golfes albergaven el gra 
que es recollia dels delmes i  primícies.  Els cereals es pujaven amb l'ajut  d'un argue 
subjectat a una biga de fusta que era l’arbre d'un vaixell i es baixaven a través de dues 
canonades de test, per ensacar-lo. Hom diu que dins la clastra hi havia dues sitges, en els 
llocs ara ocupats per dos arbres. 

Segons  B.  Vidal  i  Tomàs (art.  Santanyí del  CTM, vol.  III, p.  1506),  va  ser 
reedificada a finals del segle XVI, pels rectors Bibiloni i Cerdó.

1664-1716. El prevere Antoni Sales va capbrevar unes cases, corral, i hort vora l'església, que són la 
rectoria. Confronten amb el camí que va a les quintanes públiques, plaça de la Carnisseria i la murada. 
RRV (2000: 156).
 
Redona, na
Fonètica: ««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 515
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma pentagonal irregular, situada a s’Alqueria 
Blanca, entre es Cantó de Cala Llonga i sa Marina de Ca l'Amo en Llorenç. El topònim, 
descriptiu, no s'ajusta gaire bé a la realitat de la finca.

1818, ne Radona. Apeo de Garay (Santanyí).
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Redona, na
Fonètica: ««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 510.5
Situació: interior

Parcel·la  de  terreny de  conreu,  sense  arbres,  de  forma gairebé quadrangular, 
malgrat el seu nom, situada a Santanyí, vora el límit de s'Olivó. Segurament forma part 
des Camp d'en Bover, ja que dins aquest ampli territori hi havia un lloc dit el Camp 
Redó.  És gairebé segur  que el  topònim és  continuat  actualment  per  na Redona.  De 
vegades es dóna el cas que una finca pren el nom d'un lloc veí. Tot i que sembla no ser 
així, podria ser que na Redona es trobi dins s'Olivó i hagi heretat el nom del lloc veí des 
Camp d'en Bover.
 
Redona, na
Fonètica: *««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d’un indret de localització desconeguda, tal  vegada situat  a 
s’Alqueria Blanca, per la zona de de sa Punta. 

1749, ne redona, «Llibre de comptes de la Punta». PMP.
 
Regadores, ses
Fonètica: «Æ«ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma romboïdal, situat a Santanyí, dins 
es Rafalet. La motivació es troba en unes clavegueres que deixen passar l'aigua de pluja 
que corre pel camí cap al saragall que drena una de les tanques. Ara (juny de 2001) la 
paret ha estat renovada i s'hi veuen dues clavegueres noves i restes d'una de les antigues, 
mig soterrada.
 
Regaló, es
Fonètica: ««Æ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral
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Lloc de la costa de Santanyí, situat a Cala Santanyí, entre ses Barraques i sa 
Punta Petita. Nom motivat per un solc natural, curt, que davalla fins al nivell de l'aigua 
des d'una altura d'uns 4 m.
 
Regana, sa
Fonètica: ««ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat entre Portopetro i  sa Barca Trencada i 
entre es Cocó Llarg i es Cocó Pedrescós. El respon a la presència d'una encletxa. Un 
informant usava la variant deformada de sa Riana.

CTM, p. 1304; MGM, 43-9c; VMaRV (1961-1962: 36).

1818, La Regane. Podria tractar-se d’algun altre lloc. Apeo de Garay (Santanyí). 

Regatell, es
Fonètica: ««Æ«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral

Pesquera  del  litoral  de  s'Alqueria  Blanca,  situada  prop  des  Fortí,  entre  sa 
Pesquera de ses Roques i sa Pesquera del Ratero. Les penyes tenen uns 5 m d'altura i 
obrin un tall llarg i estret que acaba dins un cocó.
 
Regatell, es
Fonètica: ««Æ«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Pesquera d'oblades de la costa curiablanquera, situada vora la boca des Caló de 
ses Egües, entre es Corb Marí Fosc i es Mal d'Anar. L'accés és difícil. L'informant diu 
que, prop del nivell de la mar, la penya «xorrinya» una mica d'aigua.
 
Regatell, es
Fonètica: ««Æ«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520
Situació: litoral
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Pesquera de la costa calongina, situada a sa Punta Grossa, a la boca des Calons 
Grans, entre es Tenasser Blanc i sa Pesquera d'en Marinons. La penya fa una mena de 
saragall, a través del qual, en dies de grans temporals, la mar salta des Racó de sa Creu 
fins a aquest lloc. El punt més baix del collet està a uns 2'5 m damunt el nivell marí.
 
Regatell, es
Fonètica: ««Æ«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Canalet, pesquera de la costa de Santanyí, situada 
prop de Cala Figuera, entre na Preciosa i es Racó des Morràs.
 
Regatell, es
Fonètica: ««Æ«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 519.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa de s'Alqueria Blanca, situada prop des Caló de ses Egües, 
entre es Racó des Cocons Roigs i es Cocons Roigs. La motivació no és del tot clara. 
Podríem pensar que el nom al·ludeix a la baixada de 7 m d'altura que condueix a la 
pesquera, però és més tost escalonada. És més fàcil pensar que és un trenc estret que 
corre paral·lel a la costa, a uns 2 m del penya-segat.
 
Regatell, es
Fonètica: ««Æ«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada entre Cala Figuera i es Caló de ses 
Agulles i entre es Saragall de sa Talaia Vella i sa Pesquera de ses Llisses. Es troba vora 
una punta,  dins un raconet  encarat al  llevant,  en el  qual  hi  ha una petita cova. S'hi 
accedeix des d'una pedra desferrada i hom pesca d'uns 3 o 4 m d'altura, en una zona de 
roques punxagudes en la qual hi ha un cocó no gaire gros, foradat per un costat. Al caire 
del  penya-segat  que  hi  ha  rere  la  plataforma  costanera,  es  veu  una  cova  artificial 
prehistòrica, amb una columna adossada. 

Regatell d'en Gustinel·lo, es
Fonètica: ««Æ«Ç´«NÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
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Longitud: 510.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Torrentell  d'en  Gustinel·lo,  situat  a  la  costa 
llombardera, entre es Blanquer de sa Comuna i es Caló des Moro.
 
Regatell des Saig, es
Fonètica: ««Æ«Ç´«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: litoral

Saragall de la costa de Santanyí, situat prop des Caló des Macs, entre s'Olla i sa 
Barraca  des  Patró  Felip.  És  molt  curt  i  encaixat,  amb  uns  45  graus  d'inclinació. 
Desemboca al costat d'una cova o balma alta. No se sap qui era el saig al·ludit en el 
topònim. També es diu es Racó des Saig i es Calonet des Saig.

Regatells, es
Fonètica: ««Æ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 507.5
Situació: litoral

Pesquera de mabres, situada a la costa llombardera, dins es Màrmols, entre sa 
Pesquera Major i es Cap des Sol. S’alça uns 3 m més amunt que nivell de la mar, sobre 
un morro («un turmassotet», diu un informant) que fa una unes fissures motivades per la 
presència d'estrats aixecats fins la vertical.
 
Relleta, na
Fonètica: ««È9««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, prop de sa Serra 
des Revell, entre na Canonge i es Pletó. Podria ser nom descriptiu, basat en la dificultat 
de llaurar. Vegeu na Ganxo.
 
Rellona, na
Fonètica: ««È9«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356
Longitud: 505.5
Situació: interior
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Tanca de conreu, de forma irregular, inicialment amb uns 330 ametlers, situada a 
ses Salines, dins es Rafal Genars, entre sa Rota d'en Bonico i es Figueral. Té uns 380 m 
de llargària per uns 200 m d'amplària mitjana.

1746, na Rayona. S'estima en vuit quarterades. RRV (2000: 166).
 
Rengo, na
Fonètica: «ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512
Situació: interior

Antic  terreny de  conreu  i  forestal,  situat  a  Cala  Santanyí,  entre  s'Hort  d'en 
Ferrando i na Cebriana. Pot ser un topònim format sobre un antic malnom.
 
Rentador de ses Monges, es
Fonètica: «««ÇDD««RÈ�Z«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat entre es Port i  Cala Galiota, dins es Racó de 
s'Olier, davant s'Escar de s'Olier. Lloc d'aigües somes que les monges de sa Colònia 
aprofitaven per prendre el bany, en una època en la qual aquesta acció es designava amb 
el verb rentar. A cada costat de l'escar hi havia una anella. Hi fermaven una corda a la 
qual  se  subjectaven les  religioses de l'ordre  de sant  Francesc  per  tal  de  posar  llurs 
còrpores  en  remull,  lluny de  mirades  indiscretes  i  pecaminoses.  També se'n  diu  es 
Banyador de ses Monges.

Replà, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu gairebé sense arbres, de forma trapezoïdal, situada a s'Alqueria 
Blanca, entre es Pi des Jai Toni i sa Barraca d'en Miqueló.
 
Replà, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre Can Blanca i ses Bordissots.
 
Replà, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situada a s'Alqueria Blanca, 
entrena Dominga i sa Tancassa. Possiblement formava part del darrer lloc.
 
Replà, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terrent de conreu amb arbres, de forma trapezial, situat a s'Alqueria Blanca, dins 
Son Valenç, entre sa Tanca de sa Cisterni i s'Arraconador de Carro.
 
Replà, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 518.5
Situació: interior

Topònim dispers, situat a Calonge, dins na Burguera. Designa quatre tanques de 
conreu, separades en dos grups, prop de Cala Llonga.
 
Replà, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca curiablanquera de conreu amb arbres, de forma irregular, situada prop de 
Portopetro, dins Son Durí, entre les cases i es Rotetxos. Una part fou transformada en 
hort.
 
Replà, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6

1438



Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de reguiu sense arbres, de forma irregular, situat a Calonge, dins Son 
Perdut, entre sa Tanca de ses Cases i na Cortal. Està situat a uns 39 m damunt el nivell 
de la mar.
 
Replà, na
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, d'uns 600 m per 550 m, situat 
entre sa Bassa des Pinar i n'Amera. Està compost per una trentena de tanques. Nom 
descriptiu,  que  fa  referència  a  les  condicions  topogràfiques  del  territori,  una  plana 
enlairada a 45 m sobre el nivell de la mar.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 1304; MGM, 43-6c.

1818, ne Replà. Apeo de Garay (Santanyí).

Replà de sa Cova, es
Fonètica: ««ÇD««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny conradís, sense arbres, situat a Santanyí, vers es Torrent d'en Regarrec, 
entre sa Pleta de ses Ovelles i Son Porta. Deu el nom a una cavitat natural amb retocs 
artificials, convertida en vivenda mitjançant una antiga paret, esbucada parcialment, que 
en tanca la boca, d'uns 9 m de llargària. És més tost una balma, ja que només penetra 
uns 4 m dins la roca. L'altura és també d'uns 4 m. Un nervi migparteix la part baixa en 
dues  estances.  Sembla  que  a  la  dreta  hi  havia  una  menjadora.  L'única  obertura 
practicable és un portal que té vers 1'60 m d'altària per uns 0'90 m d'amplària. Dos 
finestrons petits proporcionaven una minsa ventilació. S'hi conserven dos armariets.

Restaurant, es
Fonètica: «««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior
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Casa urbana de Santanyí, situada a la confluència de sa Costa d'en Verger i es 
Carrer des Rafalet. No és una casa antiga. La muralla de la vila passava gairebé per 
l'indret on està edificada. Abans de la seva construcció hi havia una torreta integrada en 
el circuït del mur. Apareix dibuixada en el pla de Berard (circa 1790). Algun vell encara 
la recorda.

Vers 1920 s’hi va obrir un restaurant, però va durar poc temps. Abans hi havia 
hagut l'escorxador.
 
Retranxa, sa
Fonètica: ««ÈRS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Franja de terreny de conreu amb pocs arbres, situada a Santanyí, a sa Talaia, 
entre es Pou Nou i les cases. Sembla que es tracta d'un mot al·lusiu a la forma de la 
finca. El DCVB defineix el gal·licisme  tranxa, propi del Capcir i la Cerdanya, com a 
«tallada de carn». La tanca, llarga i amb una part més ampla, hauria recordat al pagès la 
peça llarga de carn d'un animal migpartit. És sorprenent la presència d'aquest mot a les 
nostres terres.
 
Revandella, na
Fonètica: «««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, fa pocs anys mig urbanitzat, situat ja 
quasi dins la població de Santanyí, entre es Camí de Felanitx i es Camí de Ciutat.

Nom  procedent,  per  metàtesi,  d'una  anterior  na  Verrandella,  documentada 
diverses vegades, que deu ser una forma sonoritzada i sufixada del cognom Ferrando, o 
potser  del  cognom  Ferrandell.  És  a  dir:  *na  Ferrandella  >  na  Verrandella  >  na 
Revandella. 

1695, ne Varrendelle. Era de Guillem Rigo. ARM, D-1281.
1818, ne Varrandella / ne Verrendella. Apeo de Garay (Santanyí).
1818, Varrendella. PcGV.
1848, ne Varrandella. PcP.
1864, ne varendella. PcGV.
1885, Ne Ravandella. PcP.
1887, Ne Revandella. Testament de Jaume Escales. APS.
1934,  11 d'abril.  S'aprova per unanimitat  «una instancia presentada por Cosme Caldentey Bonet para 
edificar  una casa-habitación en un solar  de la finca Ne Revendella,  ensanche Ca ne Mosse, a la que 
acompaña un plano».

Revellada, na
Fonètica: *«««È´D«
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Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, de localització desconeguda. Potser és una variant antiga de sa 
Revellada.

1818, ne Revellade. Apeo de Garay (Santanyí).

Revellada, sa
Fonètica: «««È´D«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de conreu,  amb arbres,  de forma irregular,  d'uns  400 m per  350 m, 
format per unes devuit tanques i sis corralets, situat entre Santanyí i es Llombards i entre 
Son Vives i es Figueralet.  Possiblement,  era de So n'Amer. Generalment se'n diu sa 
Revellada,  però  un  informant  l'anomena  sa  Rovellada  i  una  altre  usa  la  variant 
pluralitzada de ses Revellades. No està clar l'origen. Pot tenir relació amb la presència 
de revells 'ullastres de creixement barraquer' o amb rovell 'bolet paràsit dels cereals. Si 
aquesta  fos  la  forma originària del  topònim,  sa  Revellada en seria  una variant  amb 
assimilació regressiva.

CTM, Sa Rovellada, p. 1310; MGM, 42-12e.

1915, 7 de març, «Se Ravallada, procedente del predio Son Amer». PcLl.

Revellada Petita, sa
Fonètica: *«««Ç´D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 509.5
Situació: interior

Nom desaparegut, d'una finca de localització desconeguda, situada probablement 
a sa Revellada, entre Santanyí i es Llombards i entre Son Vives i es Figueralet.

1917, Se Ravallada Petita. PcPll.

Revellades, ses
Fonètica: «««È´D«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 509.5
Situació: interior
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Variant  no  cartografiada  del  topònim  sa  Revellada.  És  una  pluralització 
motivada per la divisió en finques.
 
Revellassa, na
Fonètica: *«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, d’ubicació desconeguda. 

1818, ne Revellase. Apeo de Garay (Santanyí).

Revolt, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 519
Situació: litoral

Corba del litoral de s'Alqueria Blanca, situada dins Cala Llonga, entre es Llot i 
es Canyot.
 
Revolt, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  romboïdal,  situada  a  Calonge, 
possiblement dins es Comtès, entre Can Rebeu i es Revolt de Baix. També es coneix 
amb al nom de sa Tanca des Teixidor.  La motivació es troba en un canvi brusc de 
direcció des Camí Llarg de sa Conca.

Revolt d'en Conill, es
Fonètica: «Ç�«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510
Situació: interior

Inflexió de la carretera de Felanitx, situada a sa Cisterneta, entre sa Barraca d'en 
Pere Gran i Lo d'en Conill.
 
Revolt d'en Gelat, es

1442



Fonètica: «Ç�«Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Lleugera inflexió des Camí de Ciutat, situada prop del casc urbà de la vila, a na 
Revandella. Pren el nom del propietari de la tanca veïna, dita s'Era d'en Gelat.
 
Revolt d'en Lleonard, es
Fonètica: «Ç�«´«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de forma aproximadament  quadrangular  amb pocs  arbres,  situada a  la 
Costa, vora una colzada des Camí de Son Pelat, que en motiva el nom. Es troba entre na 
Guergori i Son Vidal. 

Es documenta l'antropònim Lleonard el 1453 com a nom d'esclau a Santanyí. M. 
Danús (1990:153).
 
Revolt d'en Maganet, es
Fonètica: ««Ç�««Æ«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma ròmbica,  situada a Calonge, vora una 
brusca inflexió des Camí Llarg de sa Conca, en la qual es basa el nom i vora una altra 
finca anomenada es Revolt.
 
Revolt d'en Morlà, es
Fonètica: ««Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508
Situació: interior

Corba tancada des Camí de ses Salines, situada a la sortida des Llombards, dins 
es Camp de s'Aljub, vora es Quatre Cantons.
 
Revolt d'en Perlo, es
Fonètica: ««Ç�«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
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Longitud: 513.5
Situació: interior

Corba de camí i tanca de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situades a la 
carretera de Cala Figuera, entre sa Talaia Vella i es Racó d'en Perlo.
 
Revolt d'en Simonet, es
Fonètica: ««Ç�«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 513
Situació: interior

Doble corba situada a Santanyí, en es Camí de sa Cala, entre les tanques dites 
Cala Figuera i sa Talaia Vella.

Vegeu el cançoner.
 
Revolt de Baix, es
Fonètica: ««Ç�«ÈBS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma romboïdal,  situada a Calonge, vers es 
Comtès, entre es Revolt i Alicant. La motivació es troba en una corba brusca des Camí 
Llarg de sa Conca.
 
Revolt de Can Cosina, es
Fonètica: ««Ç�«ÇNÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507
Situació: interior

Corba lleugera des Camí de ses Salines,  situada en es Llombards, entre Can 
Cosina i Ca l'Amo en Tomeu Coa. També se'n diu es Revolt de ses Mosqueres. 
 
Revolt de Can Nin, es
Fonètica: ««Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Inflexió lleugera des Camí de Felanitx, situada a uns 1600 m del casc urbà de la 
vila, passat es Camp d’en Bover.
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Revolt de Can Xurí, es
Fonètica: ««Ç�«ÇSÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Revolt de sa Vela, situat a la Costa, en es Camí de 
Felanitx.
 
Revolt de Cas Malric, es
Fonètica: ««Ç�«ÇRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Corba de la carretera de Felanitx, situada vora la partió municipal. Pren el nom 
d'una casa de les immediacions.
 
Revolt de na Milà, es
Fonètica: ««Ç�««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat vora es Cap de ses Salines, entre el far i sa 
Punta de na Milà. És una petita raconada rocosa, amb penyes d'altura variable, d'uns 2 m 
o 3 m, plenes de cocons i sense vegetació. És nom d'explicació desconeguda.  Antic 
malnom, potser? O nom de peix antic?
 
Revolt de s'Olivó, es
Fonètica: ««Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 510.5
Situació: interior

Doble corba del Camí de Ciutat, situada a uns 600 m del casc urbà de la vila, tot 
just abans d'enfilar sa Recta de Son Danús. Ara, amb el nou traçat de la moderna via ha 
estat  reduïda  a  una  simple  i  lleugera  inflexió,  ja  que  havia  estat  causa  de  diversos 
accidents. També en diuen ses Voltes de s'Olivó.
 
Revolt de sa Figuera, es
Fonètica: ««Ç�««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
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Latitud: 4354.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Corba de la carretera de Santanyí en es Llombards, situada vora es Figueral, en el 
creuer que va a s'Almunia. Cal cercar la motivació en una figuera molt grossa que hi 
havia dins es Clos de Serenyana. El brancam guaitava damunt la carretera Fou arrencada 
a principis de 2001, pel fet d'haver-se iniciat la construcció d'una rotonda molt grossa en 
el creuer citat abans.
 
Revolt de sa Moneia, es
Fonètica: ««Ç�««ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 518
Situació: interior

Variant no cartografiada des Revolt  de ses Oliveres,  corba de camí situada a 
Calonge, entre sa Tanca de sa Bassa i ses Oliveres. Porta el malnom d'una estrangera 
que hi morí d'accident de cotxe, circa 1970. El malnom sorgí del fet que sempre duia un 
petit simi sobre l'espatla.
 
Revolt de sa Vela, es
Fonètica: ««Ç�««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Flexió de la carretera de Felanitx, situada a la Costa, entre Can Trompa i Son 
Ferreret Vell. Era molt pronunciada, però fa uns anys que el seu traçat fou corregit.
 
Revolt de ses Canyes, es
Fonètica: ««Ç�««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Antiga corba de camí, situada a Portopetro, vora el cap del conradís de na Beu. 
Fou destruïda  per  la  torrentada de setembre de 1989.  Les canyes  que creixen  ara  a 
l'indret,  segons  diuen,  no  són  descendents  de  les  anteriors,  sinó  transportades  per 
l'avinguda del torrent. Les altres foren escurades i abocades a la mar.
 
Revolt de ses Mosqueres, es
Fonètica: ««Ç�««RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
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Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada des Revolt de Can Cosina, situat en es Llombards, en es 
Camí de ses Salines, entre Can Cosina i Ca l'Amo en Tomeu Coa. Deu el nom a la finca 
veïna de ses Mosqueres.
 
Revolt de ses Oliveres, es
Fonètica: ««Ç�«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 518
Situació: interior

Lleugera corba de camí, avui de carretera, situada a Calonge, en es Camí de Cala 
Llonga, entre sa Tanca de sa Bassa i ses Oliveres. Modernament és més coneguda amb 
el nom des Revolt de sa Moneia.
 
Revolt de ses Pedreres, es
Fonètica: ««Ç�«ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Corba no excessivament tancada de la carretera Santanyí-es Llombards, situada 
prop d'aquesta segona població, davant les finques dites ses Pedreres.
 
Revolt des Pi, es
Fonètica: ««Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 519
Situació: interior

Inflexió suau de la carretera de Calonge a Cala d'Or, situada entre es Geperuts i 
Can Banyeta d'en Taconer.
 
Revolt des Tamarells, es
Fonètica: ««Ç�«««ÈR´
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352
Longitud: 503.5
Situació: interior

Corba  de  camí,  situada  a  ses  Salines,  a  sa  Vall,  dins  na  Móra,  prop  des 
Tamarells. 
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Riana, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Regana, situada a la costa de s'Alqueria Blanca, 
entre Portopetro i sa Barca Trencada i entre es Cocó Llarg i es Cocó Pedrescós. 
 
Ribell, es
Fonètica: «ÈB´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Pesquera de salpes de la costa llombardera, situada dins es Màrmols, entre sa 
Pesquera d'en Perlo i es Cocó Pla. Nom metafòric motivat per una concavitat de pla 
inclinat, voltat de penyes no gaire altes. Els contrabandistes s'hi solien amagar en haver 
d'esperar per aquesta zona.
 
Riu, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 508.5
Situació: interior

Espeleònim llombarder, situat en es Rafal des Porcs, a l'interior de sa Cova des 
Drac. Correspon a un profund estany d'aigua dolça, explotat des de la prehistòria pels 
habitants  dels  assentaments  humans  de  la  contrada.  Hi  va  haver  també  un  intent 
d'aprofitar-lo en temps recents (vegeu es Pou de sa Cova des Drac). L'aigua hi està 
emmagatzemada, per la qual cosa cal pensar que és un nom basat en la creença popular 
que està en moviment
 
Robacols, na
Fonètica: «Ç�B«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant no cartografiada, de na Cols, tanca situada a Santanyí, entre s'antigor i sa 
Barraca d'en Vives. Els vells deien que era el nom antic de na Cols, perquè hi robaren 
cols. Sembla que es tracta d’una deformació del nom per etimologia popular.
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Roca Blanca, sa
Fonètica: «Ç�«ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny curiablanquer de forma irregular, situat a Portopetro, entre Son Durí, sa 
Platja i es Caló des Moix. Té uns 400 m per uns 300 m i pertanyia a la possessió de sa 
Punta. Situat parcialment dins la part urbanitzada del port, té més de dos terços de pleta; 
la resta són quatre tanques mig conradisses. Hom diu que és motivat per la blancor 
interna de les roques (?).

1818, la Roca blanca. Era de Jeroni Rigo «de la punta». Apeo de Garay (Santanyí).

Roca d'en Bernadet, sa
Fonètica: «Ç�««««ÈD«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa salinera, situada entre Cala en Tugores i sa Platja des Carbó 
i entre sa Punta des Mig i sa Punta Prima. La ribera fa una raconada de penyes de poca 
altura, però variable. A unes 20 passes cap a l'interior, hi ha restes de duna fòssil amb 
una pedrera. Hom diu que du el nom del qui hi pescava, que era un tal Bernat Clar. 
 
Roca d'en Jana, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de conreu, amb pocs arbres i un corralet, de forma rectangular, situada a 
Santanyí, entre es Rafalet i Son Fango. Es diu així per una roca llisa que hi havia, en la 
qual les bísties llenegaven.
 
Roca d'en Jordi, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÈZ�RD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Pedra  sotaiguada,  situada  en  el  litoral  de  s'Alqueria  Blanca,  dins  Portopetro, 
entre sa Cova Figuera i es Caló de sa Cova Figuera, a uns 4 m de la costa, a lloc de poca 
aigua. No se sap qui era la persona que li prestà el nom.
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Roca de l'Amo en Joan Marines, sa
Fonètica: «Ç�«D«ÇZÇ«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Pedra  isolada del  litoral  de Calonge,  situada dins  es  Caló  des  Corrals,  entre 
s'Empenyalador d'en Gallardet  i  la  platja.  Hi  pescava sempre  el  pare de l'informant 
Miquel "Marines". El nom li fou posat vers la fi del primer quart del segle XX.
 
Roca des Caragol, sa
Fonètica: «Ç�«D««R«ÈÄ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 503
Situació: litoral

Pesquera de la costa llombardera, situada entre es Cap de Paret des Caragol i sa 
Rambada de s'Illot. És a una àmplia zona maressosa, situada a ras d'aigua. Pel fet que els 
estrats del marès són inclinats, la mar hi arrabassa llenques grosses que deposita més 
enrere. Per tota la zona hi ha vestigis de pedreres.

CTM, p. 1308; MGM, 44-5c.
 
Roca des Castellets, sa
Fonètica: «Ç�«D«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Tenassa de la costa llombardera, situada a flor d'aigua, prop des Caló des Moro, 
entre sa Pesquera des Blanquer i ses Pedreres des Castellets. Té uns 20 m de llargària, 
per uns 10 m d'amplària. Es projecta al peu d'un depòsit de marès que hi ha enmig des 
Castellet de Llevant i es Castellet de Ponent. També es diu sa Seca des Castellets.
 
Roca des Mal Pas, sa
Fonètica: «Ç�«D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Lloc del litoral curiablanquer, situat dins Portopetro, entre sa Punta des Port i sa 
Capelleta. La penya té uns 3 m d'altària. Ara es pot circular per la part baixa sense cap 
dificultat, però antigament hi havia una roca que impedia el pas. Un temporal la va fer 
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desaparèixer abans del primer quart del segle XX. També en diuen simplement es Mal 
Pas. Prop, hi ha un clot circular d'uns 2 m de diàmetre i uns 0'80 m de profunditat, amb 
uns escalons. Diuen que durant la Guerra Civil hi havia una metralladora.
 
Roca Fesa, sa
Fonètica: «Ç�«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada vora Cala Santanyí, entre es Tendre i sa 
Pedrassa. Hi ha una tenassa d'unes 6 passes de llargària i 3 passes d’amplària màxima. 
El punt de partida del topònim és desconegut. No es pot descartar la possibilitat que es 
trobi en uns cruis de la part alta del penya-segat, ja que prop de la pesquera no hi ha cap 
xap ni fenella. L'adjectiu, arcaisme format amb el participi del verb  fendre 'xapar', té 
d'altres aplicacions toponímiques, de vegades com a substantiu. Tenim sa Roca Fesa a 
Alcoraia (Montuïri) i a Banyalbufar; a Bunyola, es Pas de sa Fesa; a l'Alt Urgell, prop de 
Cornellana, es troba la Fesa; en el Gironès, prop de Sant Martí de Llémena, el Cingle de 
Rocafesa;  en  el  Berguedà,  prop  de  Puig-reig,  el  torrent  de  Rocafesa.  A  Mortitx 
(Escorca), abans de 1343, tenim documentada una Rupes fissa, segons R. Juan (1980: 
11). La variant sa Seca Fesa per al nostre topònim només ha aparegut en es Llombards; 
en canvi sa Roca Ofesa és una transparentació recollida a Santanyí.

Observem la  conservació  de  l'alveolar  sonora  intervocàlica  en  tots  els  casos 
coneguts.  Tanmateix,  la  documentació,  les rondalles  de Mn. Alcover,  transmeten un 
exemple de la seva caiguda. A la rondalla Guardau-vos de pedra rodona, de ca qui no 
lladra i d'homo roig (ed. de 1966, pàgs. 38-40) es dóna el nom de fè al tall o xap que, en 
una possessió, es fa com a distintiu de propietat al bestiar de llana. Amb l’aparició d’una 
nasal analògica en el plural, es nota que el mot ja no es relacionava amb fesa: «no hi 
valgueren xaps ni fens» (íd. p. 40). 

Sobre la part alta del penya-segat, es va construir una torre de defensa en el segle 
XVII (vegeu sa Torre Nova).

CTM, p. 1308; MGM, 43-3f.

1621, 9 de juliol, la Roca Fesa. J. Segura Salado (1992b: 16).
1636, 7 de març, la Roca Fesa. J. Segura Salado. (1992b: 16).
1638, 15 de març, la Rocha Fesa. J. Segura Salado. (1992b: 16).
1641, 6 d'abril, la Roca Fesa. J. Segura Salado. (1992b: 16).
1663, 21 de febrer, la Rocha Fee. J. Segura Salado. (1992b: 37).
1663, 23 de febrer. Es diu que la Roca fesa és un dels llocs útils per fer-hi la torre nova. RRV (2000: 
155).
1667, 20 de maig, la Roca Fesa. J. Segura Salado (1992b: 38).
1715. Se citen els noms dels torrers de [la] Roca Fessa [sic] o Torre Nova. Arxiu BVT, 597.
1718, 27 de desembre, la Roca Fesa, J. Segura Salado (1992b: 20).
1752, 24 d'abril. Se citen els torrers de la Roca Fesa. RRV (2000: 170).
1759. Se citen els noms dels torrers de [la] Roca Fesa. Arxiu BVT, 596.
 
Roca Llisa, sa
Fonètica: «Ç�«È´«
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Nom d'unes finques llombarderes situades vora la partió de ses Salines, entre 
Can Damià Llis i Can Biel Llis. Prové d'una rocota ben plana que hi ha enmig del camí, 
davant la casa de Can Biel Llis.

1818, la Roca llisa. Apeo de Garay (Santanyí).
1845, 11 de setembre. En un cens de població se cita [la] Roca llisa. RRV (2000: 199).
1867, Roca Llisa. Circumscripció parroquial. APS.
1868, se Roca Llisa; se roca llisa; se roca Llise. PcT.
 
Roca Ofesa, sa
Fonètica: «Ç�È««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Variant  deformada  i  rebutjable  de  sa  Roca  Fesa,  pesquera  de  la  costa  de 
Santanyí,  situada  vora  Cala  Santanyí,  entre  es  Tenre  i  sa  Pedrassa.  Sorgeix,  per 
homonimització formal, de l'intent de transparentació del mot  fesa, que ha esdevengut 
un arcaisme.
 
Rocasses, ses
Fonètica: «�È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Lloc urbà de s'Alqueria  Blanca,  situat  darrere l'església,  a una petita  placeta. 
Abans d'asfaltar el carrer es veia el sòl petri que en motivà la denominació.
 
Rogera, na
Fonètica: «ÈZR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, format per quatre tanques, 
situat a s’Alqueria Blanca, entre sa Comuna de ses Doblegades i sa Font Redona. 
 
Rogeta, na
Fonètica: *«ÈZ««
Terme: Santanyí
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Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d’un indret de localització desconeguda. 

1818, ne Rogeta. Apeo de Garay (Santanyí)-
 
Roig de na Fontanella, es
Fonètica: «Ç�D«««Ç´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511
Situació: litoral

Lloc de la costa des Llombards, situat prop des Caló de n'Adrover, entre sa Cova 
des Coloms i s'Escull des Roig de na Fontanella. Deu el nom a la coloració de la part 
jussana del penyal, de més de 40 m d'altura, que és rogenca des de l'aigua fins a l'altura 
del cingle. A l'esquerra, vist des de la mar, hi ha una cova marina d'uns 4 m d'altura. Les 
pronúncies amb metàtesi de tots els topònims que transmeten el nom de na Fontanella 
són pròpies de llombarders.
 
Romeguer, es
Fonètica: *««ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny de Santanyí, situat en es Camp d'en Torrella, a 
algun lloc difícil de precisar, vora sa Síquia.

1885, el Romagué. PcP.
1887, Es Romeguer. Testament de Jaume Escales. APS. 
 
Romeguera, na
Fonètica: *««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'un terreny de localització desconeguda. Podria ser una variant de 
sa Romeguera (Calonge), però no se'n pot tenir la certesa.

1754, ne romaguera. PcT. 
 
Romeguera, sa
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Fonètica: ««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Calonge, entre sa 
Marina  i  sa  Talaiassa.  Està  dividit  en  dues  tanquetes.  El  nom  devuitesc  de  na 
Romeguera en podria ser una variant, tot i que no és segur.

1818, Romeguera / la Romag[uer]a. Apeo de Garay (Santanyí). El document l’assenyala com a vinya. 
 
Romeguera, sa
Fonètica: ««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny  de  conreu  amb  pocs  arbres,  situat  a  Santanyí,  vora  es  Camp  d'en 
Torrella,  entre  es  Vinyet  i  es  Mestallar.  Dins  una  tanca  d'aquest  lloc  es  troben 
nombroses  restes  d'àmfores  i  s'hi  trobaren  urnes  cineràries  romanes.  El  jaciment 
arqueològic  s'estén  dins  una  finca  veïna  de  Son  Morlà,  en  la  qual  devers  1911  va 
aparèixer una estatueta de bronze representant Ceres, avui depositada en el Museu de 
Mallorca.

No es coneix cap planta que pugui haver donat nom a l'indret. L'espècie Rubus 
saxatilis ara  es  diu  romeguer,  però  no  seria  estrany que  antigament  fos  de  gènere 
gramatical femení. De totes maneres cal contemplar la possibilitat que aquí es tracti d'un 
antic antropònim (Cf. es Torrent de na Romeguera).

1807, la Romaguera. PcCl.
1818, la Romaguera. Apeo de Garay (Santanyí).
1830, «la Romaguera, de pertinencias del Predio llamado Son Rossell». Se cita com a confrontant des 
Vinyet. APS.
1831, la Romaguera. PcM.
1841, 19 de setembre, Romaguera. PcJA.
1843, la Romaguera. PcP.
1844, la Romaguera. PcP.
1849, la Romaguera del Campo d'en Torrella. PcP.
1885, la Romaguera. PcP.
1887, la Romaguera. Testament de Jaume Escales. APS.
 
Rompedor, es
Fonètica: ««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513.5
Situació: litoral
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Lloc de la costa de Santanyí, situat entre Cala Figuera i es Caló de ses Agulles, a 
sa Punta de Llebeig, entre sa Cova des Moros i es Banc des Llaüt. És una tenassa en 
forma d'esquena d'ase,  mig sotaiguada,  que  la  mar  salta  si  va  moguda pel  vent  de 
llevant. D'aquí el nom de rompedor, perquè la mar hi romp.
 
Roques d'en Biga, ses
Fonètica: «Ç�«RD«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  format  per  setze  tanques, 
situat a Santanyí, entre sa Caseta, es Torrent d'en Jana, Son Colombars i Son Proenç.

Nom generat per mor d’unes roques situades al costat del camí, que en tal lloc és 
ample. Abans d'asfaltar-lo, es veien les llinyes que hi havien fet els carros de roda plena. 
A un costat quedava tot un roquissar, a dos pams d'altura, que devia tenir una llargària 
de 50 m o potser més. Fou rebaixat per anivellar-lo amb la resta del camí.

1828, las Rocas d'en Bigue. PcRb.
 
Roques de Cas Coix, ses
Fonètica: «Ç�«RD«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 510
Situació: interior

Zona rocosa situada a Santanyí, dins es Passatge de Son Morlà, a la part de Son 
Vives.
 
Roques de Ponent, ses
Fonètica: «Ç�«RD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502
Situació: litoral

Pesquera de salpes del litoral de ses Salines, situada prop de Cala en Tugores, 
entre na Barbera i es Barco Esfondrat. És tota una rambada de roquissar, amb enderrocs 
en algunes parts. Els temporals acaramullen rocotes més enrere. Tota la zona és plena de 
cocons, situats a uns 2'50 m sobre el nivell de la mar.
 
Roques de s'Era, ses
Fonètica: «Ç�«RD«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
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Longitud: 512
Situació: interior

Tanca de conreu quasi sense arbres, de forma trapezoïdal, situada a Santanyí, al 
lloc de sa Talaia, entre s'Era i sa Pleta. 
 
Roques des Carbó Petit, ses
Fonètica: «Ç�«RD««RÇB«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Punta des Carbó, situada a la costa salinera, prop 
de sa Platja des Carbó, entre es Cap de sa Paret des Carbó i es Racó d'en Xesc.
 
Roques des Fortí, ses
Fonètica: «Ç�«RD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de sa  Pesquera  de ses  Roques,  situada  en  el  litoral 
curiablanquer, prop des Fortí, entre s'Escavirot i es Regatell.
 
Roques des Turó, ses
Fonètica: «Ç�«RD«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 500
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat vora sa Platja des Dolç, entre es Pouet des Dolç i 
es Pouet. Pren el nom des Turó des Maressos. Hi ha un roquissar de marès, d'estrats 
inclinats,  d'unes  10 passes  d'amplària mitjana,  ara  delimitat  per  un passeig enllosat. 
Davalla en rost suau cap a la mar. En alguns sectors, s'acaramulla l'alga. Més enllà del 
passeig hi ha pins, savines i algun exmplar de ginesta borda (Ephedra fragilis). També 
es diu Baix des Turó.
 
Roques Roges, ses
Fonètica: «Ç�«È�Z«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502
Situació: litoral
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Variant no cartografiada i minoritària de ses Tenasses Roges, situades a la costa 
salinera, prop de Cala en Tugores, entre es Barco Esfondrat i es Banquet de ses Tenasses 
Roges.
 
Roqueta, na
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, amb algunes zones incultes, 
situat en es Llombards, entre na Borràs i sa Pleta d'en Piris. Té uns 375 m per uns 375 
m. Nom descriptiu que fa referència a la manca de sòl  de la zona,  dividida en una 
quinzena de tanques.
 
Roqueta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, situat dins el casc urbà de s'Alqueria Blanca, en el 
camí de Mondragó. La roca que motivà el nom degué desaparèixer en construir-hi les 
cases.
 
Roquetes, les
Fonètica: *«È««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: litoral

Variant desapareguda de s'Illot de ses Roquetes, situat a la costa salinera, entre 
es Carregador des Carnatge i sa Platja des Carbó. Vegeu s'Illot de ses Roquetes.
 
Roquetes, ses
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Pesquera situada a la costa de Calonge, a sa Punta Grossa, entre es Cocó Barber i 
es Banquet. Possiblement, el nom li ve d'unes pedretes que hi ha sobre el banc des del 

1457



qual es pesca. Procedeixen d'enderrocs molt antics, perquè ara ja estan confegides amb 
la resta del terreny.
 
Roquetes, ses
Fonètica: «È««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 502.5
Situació: interior

Tancat saliner de forma irregular, situat a sa Vall, entre es Carbó, sa Pleta Nova, 
les cases de la possessió, sa Costa de sa Vinya, s'Estany de ses Gambes, es Pla d'en 
Castell i la mar. És un terreny amb grans sementers arenosos, brufat de mitjans no gaire 
extensos i rotes a la part de l'est. S'hi alcen diversos turons de marès que antigament 
s'explotaren. Té unes distàncies màximes d'uns 2000 m per uns 1300 m. Sembla que el 
nom li ve de la morfologia costanera. Hi ha algun informant que amb aquest topònim 
designa solament el tram costaner d'aquest tancat.
 
Roquisses, ses
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma pentagonal irregular, situat a Calonge, 
prop de Cala Llonga, entre na Burguera i sa Barraca Cremada. Hi ha una barraca de 
roter. Topònim relatiu a la magror del terreny. El DCVB registra el mot  roquisssa a 
Eivissa, amb el significat de «terreny rocós, de terra molt prima».

1818, Roquisas. Aquest camp era de Jeroni Rigo «de la punta». Apeo de Garay (Santanyí).

 
Roser, el
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Antic  corral  circuït  de mur,  avui  edificat,  situat  vora l'església  de  s'Alqueria 
Blanca, al costat de la capella de la Mare de Déu del Roser. Hi havia una cisterna i era 
lloc on jugava l'al·lotalla.
 
Roser, el
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
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Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Antiga església de Santanyí, situada a un angle del recinte murat, entre s'Escola 
Vella i l'Església. Seveix de capella de la comunió. Té dues naus cobertes de terrat, 
sobre el qual hi havia un porxo amb espitlleres que servia de dormitori per als feligresos 
en cas d'atacs piràtics. La façana, que mostra la petja de les incursions, té un portal de 
mig punt que dóna accés a la nau central i un altre que condueix a la nau lateral. Un 
campanaret de tres arcs, bastit en data desconeguda, corona l'edifici.

Va ser construïda en diverses etapes. No és citada a la bul·la d'Innocenci IV 
(1248),  però en un document de 1265 s'anomena Ramon Alzina,  rector  de Santanyí 
(APF, 1974: 41). Els quatre primers trams de la nau central, són del 1300, segons B. 
Vidal i Tomàs (article Santanyí del CTM). El 1390 s'hi feien obres d'enfortiment (RRV, 
1973b: 13). Vers el 1500 s'edificava l'absis (BVT, íd.) i el 1527 la capella de sant Antoni 
a despeses de l'anomenat hereu Danús (RRV, 1975: 7). Vers 1596 es feia la nau lateral.

Vegeu el cançoner.
 
Rosera, na
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, format per una o diverses (?) tanques, situades en 
es Llombards, possiblement dins els antics límits de Son Belard, vora la partió de ses 
Salines, al costat de sa Marina Rosera, de la qual pren nom.
 
Rossellona, na
Fonètica: ««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Conjunt de dues finques unides perpendicularment, situades a la Costa, vora la 
partió de Felanitx Una quarta part de la major és ocupada per una pleta. El cognom deu 
procedir  de  Cas  Concos.  La  documentació  transmet  el  nom  com  a  Tanca  de  na 
Rossellona.

1857, 20 de desembre, «la tierra llamada Tanque de ne Roseyona y mitad del Clos de can nin». PcGe.
1858, 31 de desembre, tanca de ne Rosseyona. PcCo.
 
Rossillers, es
Fonètica: «È´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
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Longitud: 508.5
Situació: litoral

Pesquera  de  la  costa  llombardera,  situada  prop  de  Cala  Figuereta,  dins  es 
Bancassos, entre es Rostet i sa Cova de s'Escaleta des Moro. És dins una mena de rost 
acanalat. Topònim enigmàtic, amb un sol congènere a les Balears, descobert a Artà per 
J. Coromines, prop de sa Colònia de Sant Pere. Diu el mestre (DECat. s. v.  rossinyol) 
que l'any 1969, en recórrer les carenes dels puigs d'aquella zona artanenca, algun dels 
pagesos o ciutadans que anaven amb ell protestà que per allà també hi cantava algun 
rosseller i  un  dels  presents,  li  assenyalà,  no  gaire  lluny de  la  ribera,  sa  Font  des 
Rossillers.  Fa un seguit  d’anys que vaig entrevistar  un pescador  d’aquella contrada, 
l'informant Llorenç Planisi "Canai", de sa Colònia de Sant Pere, i en demanar-li què és 
un rossiller, em contestà que era un rossinyol. Seria interessant que algú proporcionàs 
aquesta identificació d'una manera més espontània i que en demanar-li com es diu l'ocell 
que refila i canta polit de nit digués la paraula rossiller. La prudència aconsella penjar 
als dos topònims l'etiqueta d'ètim desconegut. No té res d'estrany que una font artanenca 
pugui ser visitada pels rossinyols, però la relació que tal ocell pugui tenir amb un lloc 
santanyiner d'aigua salada és dubtosa, per més que per allí hi hagués abans un degotís (a 
300 m!), que rajava amb extrema avarícia entre els estrats calcaris de la costa.
 
Rossins, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Indret des Puig Gros, de límits no gaire precisos, situat en el coster de vora Ca 
n'Esperança. 

Nom de  motivació  desconeguda,  cal  suposar  que  era  lloc  on  pasturaven  els 
cavalls  de treball,  els  rossins.  Aquest  mot  arcaic que ja apareix en les cròniques de 
Jaume I i Desclot, es troba encara documentat el 1616 a Llucmajor. BFO (1982: 368).

Rost, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Pesquera d'oblades, de nit, situada al litoral de s'Alqueria Blanca, a l'entrada des 
Caló des Llamp, entre es Banc de na Morga i sa Punta des Port. El nom és motivat per la 
baixada que fan les penyes cap a la mar, amb aspra inclinació. També es diu de forma 
minoritària es Llenegall, topònim repetit dins el port de Cabrera.
 
Rost, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
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Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Pesquera del litoral curiablanquer, situada dins Portopetro, davant sa Torre d'en 
Bossa, entre es Pujador de sa Torre i sa Pesquera d'en Pep. És dins una raconadeta de les 
penyes, que aquí tenen una inclinació d'uns 45 graus. El rost comença sota una antiga 
barbacana, testimoni d'un nivell més alt de la mar. A l'esquerra, hi ha un norai excavat 
dins  la  roca,  relacionable  amb la  cadena que  antigament  tancava  l'entrada del  port. 
També se'n diu es Llenegadís.
 
Rost d'en Barragot, es
Fonètica: «Ç�«««ÈÄ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 507
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines, 
dins Cala Socarrada, entre es Esculls de sa Plana i Can Barragot. Nom motivat per la 
inclinació d'una duna fossilitzada, sense traces d'explotació. Sobre el malnom, vegeu es 
Torrent d'en Barragot.
 
Rost d'en Servera, es
Fonètica: «Ç�««RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 507
Situació: litoral

Punta (i pesquera) de la costa llombardera, situada entre es Màrmols i es Cap de 
ses Salines i entre es Racó des Rost d'en Servera i sa Cova des Orgues. És un cap d'uns 
35 m d'altura, que a la part central té una inclinació d'uns 45 graus. No se sap qui era el 
tal Servera.
 
Rost d'en Torrelles, es
Fonètica: «Ç�«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa llombardera, situada entre es Caló d'en Ferrà i es Racó de 
s'Alt des Claper, a una zona molt inclinada, d'uns 30 m d'altura, a través de la qual es 
pot  arribar  fins  a  l'aigua.  També  se'n  diu  es  Rost  des  Taverner  (vegeu  l’entrada 
corresponent), segurament nom posterior, al·lusiu a la persona que comprà la finca de 
dalt als Torrelles.
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Rost des Taverner, es
Fonètica: «Ç�«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Rost  d'en  Torrelles,  pesquera  de  la  costa 
llombardera, situada entre es Caló d'en Ferrà i es Racó de s'Alt des Claper. Fa nom per 
un tal Miquel "es Taverner", que comprà als Torrelles la finca adjacent (vegeu sa Cova 
des Taverner).

Rosta, na
Fonètica: «È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 503
Situació: interior

Terreny forestal amb algunes rotes, situat a sa Vall, dins ses Roquetes, entre la 
Pietat i s'Aranyera. Nom descriptiu, basat en la inclinació del terreny, que aquí fa un 
turó d'uns 20 m sobre el nivell de la mar, el qual va en declivi fins a s'Estany de ses 
Gambes. El topònim es repeteix a Estellencs (MGM, 15-9g).

El femení de l'adjectiu rost, substantivat en el topònim, apareix a la Crònica de 
Desclot (MOLC, p. 142): «la muntanya era molt mala e rosta»; també a la de Pere el 
Cerimoniós (1984: 75): «tan fort e tan rosta era la roca». A Vilallonga de Ter tenim la 
Closa Rosta (R. Amigó Anglès, 1979: 67).
 
Rostet, es
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa  des Llombards,  situada prop de Cala Figuereta,  dins  es 
Bancassos, entre es Banc d'en Pere Antoni i es Rossillers. És un lloc petit, situat molt 
prop de l'aigua. S'hi accedeix per un canalet inclinat.

Rota, sa
Fonètica: «È« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517
Situació: interior
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Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Calonge, dins es 
Comtès, vora na Verdal.
 
Rota, sa
Fonètica: «È« 
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Rota d'en Bonico, situada a ses Salines, dins es 
Rafal Genars, entre n'Amera Gran i na Rellona.
 
Rota, sa
Fonètica: «È« 
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 504
Situació: interior

Conjunt de forma irregular de vuit tanques de conreu, amb arbres, situat a ses 
Salines, entre na Viola i na Verdal.
 
Rota, sa
Fonètica: «È« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situada a  s’Alqueria  Blanca,  entre 
s'Estepar i es Camí de sa Cova d'en Cabrer.

Rota Bona, sa
Fonètica: «Ç«ÈB�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Rota de sa Senyora, situada a Santanyí, a Son 
Morlà, dins na Clapers, entre sa Rota Llarga i sa Rota d'en Tià Blaia.
 
Rota Cosmena, la
Fonètica: *«Ç«ÈE« 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
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Longitud: ?
Situació: interior

Topònim  desaparegut,  no  localitzat.  Podria  haver  estat  el  precedent  de  na 
Cosmena, lloc situat en es Llombards, entre sa Tanca de Molí i Can Basqueja. 

1695, la rota Cormena. ARM, D-1281.

Rota d'en Biga, sa
Fonètica: *«Ç«D«ÈÆ« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Nom desaparegut de sa Tanca d'en Biga, situada en es Llombards, al cap de sa 
Marineta, entre Ca l'Amo en Llorenç Cosina i Can Coa.

1906,  Sa Rota  d'en  Bigue.  El  document  precisa  que limita  amb «el camino que  desde  El  Llombars 
conduce a Ca Mestre Corme». PMM
 
Rota d'en Bonico, sa
Fonètica: «Ç«D«È 
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505
Situació: interior

Sementer  en  forma  de  Y  grega,  d'uns  450  m  de  llargària  per  uns  100  m 
d'amplària, situat a ses Salines, dins es Rafal Genars, entre n'Amera Gran i na Rellona. 
És conegut igualment amb les variants de sa Rota i de ses Rotes de Can Bonico.
 
Rota d'en Bossa, sa
Fonètica: «Ç«DÈ« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a s'Alqueria Blanca, 
dins es Serral Vell, entre sa Paret d'en Toni i es Parat de s'Olivera. Pertany as Serral Vell 
per compra, però segurament abans ja havia format part d'aquest lloc.
 
Rota d'en Bou, la
Fonètica: *«Ç«DÈ� 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Denominació desapareguda d’un terreny no localitzat. 

1695, la rota d’en Bou. ARM, D-1281.

Rota d'en Ciprià, la
Fonètica: *«Ç«D«RÈ 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim d'un conradís santanyiner, avui desaparegut, situat prop de la costa, a 
lloc mal de precisar. Fou citat en ocasió d'en desembarc de moros.

1587, 21 de març, la rotta d'en Siprià. RRV (1973b:17).

Rota d'en Guerxo, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈïERS 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Santanyí, vora na 
Turca i vora es Canal d'en Rita. Possiblement forma part de ses Valentines
 
Rota d'en Joan Boira, sa
Fonètica: «Ç«D«ZÈ�R« 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 504.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma trapezoïdal, sense arbres, situat a ses Salines, a sa 
Vall, dins es Tancat Nou
 
Rota d'en Llambies, la
Fonètica: *«Ç«D«´«È« 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut  d’un  lloc  no  localitzat,  presumiblement  situat  a  s’Alqueria 
Blanca.

1818, la Rota d’en Llamb[ie]s. Apeo de Garay (Santanyí).
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Rota d'en Lluc, sa
Fonètica: «Ç«D«È´ 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 504.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Clot de sa Cisterni, situat en es Llombards, a sa 
Vallet,  dins es Caragol.  Deu el  nom a un tal  Lluc Covas,  àlies  Bassa,  de Santanyí. 
Alguns informants parlen de sa Rota d’en Lluc dins es Vergeret de sa Vall, però no he 
sabut localitzar-la.
 
Rota d'en Nadal, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈD 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 502
Situació: interior

Terreny saliner de conreu sense arbres, situat a sa Vall, dins es Carbó, vora sa 
Pleta Nova. Prop hi ha una cova artificial de planta allargada. No és nom gaire antic. Se 
sap que aquest Nadal era un garriguer de Petra que morí vers 1982.
 
Rota d'en Nadal, la
Fonètica: *«Ç«D««ÈD 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  extingit  d’un  terreny de  conreu  no  localitzat,  situat  presumiblement  a 
s’Alqueria Blanca. 

1818, la Rota d’en Nadal. Apeo de Garay (Santanyí). 

Rota d'en Negre, la
Fonètica: *«Ç«D«È«ÄR« 
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Conradís de nom desaparegut i localització desconeguda, situat possiblement a 
ses Salines. 

1536. Mateu Bonet ven a Jaume Campfullós, un camp anomenat Camp Redó, amb la rota anomenada d'en 
Negre. J. Lladó y Ferragut (1959: 69).
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Rota d'en Negre, sa
Fonètica: «Ç«D«È«ÄR« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca de forma irregular amb arbres, situada a Santanyí, a llevant des Pou Nou, 
rere es Turó d'en Balutxo.
 
Rota d'en Nofre, sa
Fonètica: «Ç«D«È�R« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 507
Situació: interior

Rota de forma irregular situada a Santanyí, a Son Danús Vell, vora sa Rota de na 
Clara i sa Pleta Vella. Encara hi ha gent que sap qui era la persona que hi deixà el nom.
 
Rota d'en Nova, sa
Fonètica: «Ç«D«È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, prop de Son 
Moja, entre na Porquerenya i es Torrent de Mestre Tià Nin.
 
Rota d'en Paraire, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈRR« 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 501.5
Situació: interior

Terreny de conreu situat a ses Salines, a sa Vall, dins es Pi des Corb. Les rotes 
d'aquest lloc són anteriors a la conversió del tancat en un immens garroveral.

Rota d'en Pere, la
Fonètica: *«Ç«D«ÈR« 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom desaparegut, de localització desconeguda.

1818, la Rote den Pera. Apeo de Garay (Santanyí).

Rota d'en Pere Campaner, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇR«««È 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352
Longitud: 504.5
Situació: interior

Rota sense arbres, de planta trapezoïdal, quasi rectangular, situada a ses Salines, 
dins es Vergeret de sa Vall, vora ses Talaies des Vergeret.

Rota d'en Peret, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 519.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma irregular, situat a Calonge, dins Can Marines, entre 
es Travesser i es Sementer de sa Punta. Està dividit en dues tanques, una de les quals és 
poblada d'arbres.
 
Rota d'en Rafel es Caçador, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇE«««ÈD 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Terreny saliner situat a sa Vall,  dins es Tancat Nou. És de planta romboïdal, 
quasi rectangular, d'uns 260 m de llargària per uns 85 m d'amplària. Porta el nom d'un 
dels informants d'aquesta obra.
 
Rota d'en Ravenet, sa
Fonètica: «Ç«D«««È« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny situat  a Santanyí dins es Burcanys (Son Danús Nou), al  costat de la 
carretera de Palma, davant el camí que va a So n'Alegre.
 
Rota d'en Rebeu, sa

1468



Fonètica: «Ç«D««ÈBE 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Calonge, dins es 
Comtès, entre Lo d'en Galerí i na Verdal. Està partit en tres tanques.
 
Rota d'en Rebeu, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈBE 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu, amb pocs arbres i un racó de pleta, situat a Calonge, prop de 
na Burguera, entre sa Tanca de sa Barraca i es Comellar Vell.
 
Rota d'en Reina, sa
Fonètica: «Ç«D«È« 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 502
Situació: interior

Terreny saliner de conreu sense arbres, situat a sa Vall, dins ses Roquetes, vora 
la partió des Carbó. Fa nom pel sen Tomeu "Reina", un saliner que la «quarterejava», o 
sigui: la conreava, li feia produir gra.
 
Rota d'en Relló, sa
Fonètica: «Ç«D««È9 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny pedregós, molt pobre de sòl, antigament artigat i ara envaït parcialment 
per la vegetació espontània, situat en el punt més alt del terme de Santanyí, a 270 m 
d'altura. Transmet el malnom de qui el  conreava, un home del qual es conta que hi 
pujava portant l'arada damunt el coll.
 
Rota d'en Tià Blaia, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈB9« 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511
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Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu sense arbres, situat a Son Morlà, entre es Mitjà de 
na Clapers i es Racó de na Clapers. Es diu així perquè un any la va tenir el glosador 
santanyiner Sebastià "Blaia" (1903-1987).
 
Rota d'en Tromper, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Petit terreny de conreu, situat a s’Alqueria Blanca, dins el lloc dit es Ullastres de 
Can Sabater, vora ses Mates Negres.
 
Rota d'en Vila, sa
Fonètica: «Ç«D«MÈ« 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Conradís llombarder sense arbres, situat a sa Vallet, dins na Gosta, prop de la 
partió del sud-oest des Matar Petit. A uns 300 m cap a llebeig, hi ha una cova artificial 
prehistòrica de planta allargada.
 
Rota d'en Ximena, sa
Fonètica: «Ç«D«SÈ«« 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 504
Situació: interior

Terreny llombarder de conreu sense arbres, de forma irregular, situat a sa Vallet, 
prop  de  s'Estany  de  ses  Gambes,  dins  n'Escolana.  Deu  el  nom  a  un  tal  Miquel 
"Xamena", de Cas Perets.
 
Rota d'en Xina, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈS« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, amb una zona inculta i 
una pleta tancada de paret, situat a s'Alqueria Blanca, dins Son Ramon, entre sa Rota 
Nova i es Comellar des Forn.
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Rota d'en Xoixa, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈS�S« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Tancó conradís, de forma trapezial, amb arbres, situat en es Llombards, en es 
Guaret Vell, entre sa Tanqueta i sa Tanca d'en Llambies.
 
Rota de Baix, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈBS 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, dins 
es Serral Vell, entre es Serral i Baix sa Mosquera.
 
Rota de Baix, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈBS 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre sa Bassa des Coll i na Ganxo.
 
Rota de Can Xurí, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇSÈR 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s’Alqueria Blanca, 
entre es Torrent d'en Timoner i Lo d'en Metles. Can Xurí és una casa de camp, situada 
prop de Portopetro.
 
Rota de l'Era, la
Fonètica: *«Ç«D«ÈR« 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
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Situació: interior

Topònim extingit d'una finca no localitzada. 

1818, Rota de la era. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Rota de la Costa, la

Fonètica: *«Ç«D««È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un conradís de situació desconeguda.

1818, la Rota de la Costa. Apeo de Garay (Santanyí).

Rota de la Cova, la

Fonètica: *«Ç«D««È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un conradís de situació desconeguda.

1818, la Rota de le Cove. Apeo de Garay (Santanyí).

Rota de la Pesquera dels Mabres, la
Fonètica: *«Ç«D«««ÇR«D«ÈBR« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516
Situació: interior

Nom desaparegut d'un conradís situat possiblement a Mondragó, entre es Caló 
d'en Garrot i s'Amarador. Degué prendre la denominació del nom de sa Pesquera des 
Mabres, encara en ús a la zona indicada. Els Coves, de malnom “Talaia”, tenien terres a 
s'Amarador. Assenyalem que en aquest paratge, que també es diu precisament s'Arenal 
d'en Talaia, hi ha el topònim na Coves.

1825, «la Rota dita la pasquera dels Mabres». PSC. 
 
Rota de la Rana, la
Fonètica: *«Ç«D««È« 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
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Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un conradís d'ubicació desconeguda. És sorprenent l'aparició 
de  rana, que si no és un castellanisme podria ser un arcaisme.

1702, la rota de la rana. PcR.
 
Rota de la Vila, la
Fonètica: *«Ç«D««È« 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny conradís de cinc quarterades, situat a Santanyí, a 
algun indret des Torrent d'en Roig. 

1797, rota de la Vila. PcR.
 
Rota de les Perdius, la
Fonètica: *«Ç««««RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d’un indret no localitzat. 

1818, Rota de les Perdius. Apeo de Garay (Santanyí). 

Rota de les Porrasses, la
Fonètica: *«Ç«««È«
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, localitzat a ses Salines, a un indret desconegut. 

1882, 25 de juny, Rota de las Porrasas. PcMa.
 
Rota de Mar, la
Fonètica: *«Ç«D«ÈR, «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom, desaparegut, d'un conradís situat a s'Alqueria Blanca, a lloc desconegut.

ca. 1783, «la rota dita de Mar, en la Alcaria Blanca». PcR.
ca. 1797, «la rota dita de Mar, en la Alcaria Blanca». PcR.
1818, la rota del Mar. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Rota de Mavi, sa
Fonètica: «Ç«D«È 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, prop de Can Xurí, entre 
Lo d'en Ceba i es Comellar de sa Molinera. Una part de finca és conradissa i l'altra 
forestal. Ara hi ha una casa. També es coneix sota el nom de Ca Mavi.

1815, «quatre quartaradas de terra, de nombre de nou quartaradas partidas per llarch, veïnat de Salvador 
Verger, cituadas dins lo terma de la vila de Santagñy y lloch dit las comunas ditas la rotta de Mavi». No és 
segur que el document faci referència a aquest lloc. PcCl.
1835, la Rota de Mavi. PcR. El document no cita dins quin terme municipal es troba, però és gairebé 
segur que es tracta d'aquest lloc, ja que la mateixa família posseïa terres en els llocs quasi veïns des Pi de 
sa Creu i es Garroverets.
 
Rota de n'Agustí, la
Fonètica: *«Ç«D««ÄÈ, *«Ç«D«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Nom desaparegut  d'un  conradís  situat  a  Santanyí, a  algun lloc  ignot  de  Son 
Proenç. També es deia la Tanca d'en Gustí.

1769, la rota de n'Agustí. Es diu que confronta amb «via qui ducet ad castrum de Porto Petro» i amb el 
«senderio nuncupato de la Basa Llouha». PcR.
1783,  la  Rota  d'en  Gustí:  Entre  els  confrontants  se  citen  el  «camí  reial  de  Portopetro» i  «la Basa 
cinquante». PcR.
 
Rota de n'Andreu Coa, sa
Fonètica: «Ç«D««RÈ« 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 502
Situació: interior

Terreny saliner de conreu sense arbres, situat a sa Vall, dins es Carbó, entre es 
Turó des Ases i la partió de ses Roquetes. És una trinxa de terra voltada de marina, d'uns 
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800 m de llargària i  no més de 50 m d'amplària. Se sap que conserva el  nom d’un 
garriguer de ses Salines.
 
Rota de n'Astruc, la
Fonètica: *«Ç«D««ÈR 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom, extingit ja en el segle XV, d'una peça de terra situada a s'Alqueria Blanca, 
a un indret no localitzat. Astruc és un típic antropònim de jueu.

1405, 12 de setembre. Antoni Cifre i la seva esposa Mateva venen a Antoni Pou dues peces de terra, dites 
les Tanques, una de les quals es deia antigament la rota d'En Struch. M. Danús (1990: 182).

Rota de n'Escrivana, sa
Fonètica: «Ç«D««RÈ« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 507
Situació: interior

Terreny santanyiner, bifurcat com una Y grega, situat a Son Danús Nou, dins es 
Estrets. El personatge que li prestà el nom deu ser el mateix de Ca n'Escrivana, una casa 
situada dins els establits veïns de Cas Perets.

Rota de na Carabassa, sa
Fonètica: «Ç«D«««R«ÈB« 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Terreny llarg  i  estret,  sense  arbres,  situat  a  ses  Salines,  a  sa  Vall,  dins  na 
Carabassa.
 
Rota de na Clara, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈR« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 507
Situació: interior

Terreny  de  forma  irregular  situat  a  Santanyí,  a  Son  Danús  Vell,  dins  es 
Xebel·linar, entre sa Rota d'en Nofre i ses Talaies d'en Clar. El veïnatge del darrer lloc 
fa sospitar que Clara no és altra cosa sinó la feminització del llinatge Clar.
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Rota de na Gat, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈÆ 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezial, migpartit en dues tanques i 
situat a Santanyí, vora Son Porta, entre n'Estela Gran i es Carreró d'en Poco, prop de na 
Gat.

Vegeu el cançoner.
 
Rota de na Sàtxera, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈS«R« 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 501.5
Situació: interior

Terreny saliner de conreu, situat  a sa Vall,  dins es Pi des Corb. Abans de la 
reconversió del tancat en garroveral, era una rota. El malnom és una feminització de 
sàtxero, nom de l'ocell Motacilla alba.
 
Rota de s'Oguer, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈÆ 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 503
Situació: interior

Terreny saliner de conreu sense arbres, de forma rectangular, situat a sa Vall, 
dins ses Rotes de s'Aranyera.
 
Rota de s'Oguer, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈÆ 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Terreny saliner de conreu sense arbres, de forma irregular, situat a sa Vall, dins 
na Móra, entre es Tamarells i sa Rota de sa Senyora.
 
Rota de sa Bardissa, sa
Fonètica: «Ç«D««B«RÈD« 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
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Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma irregular, situat a Santanyí, a Son Morlà, dins sa 
Costa de na Pelada, vora na Clapers. També es coneix amb el nom de sa Rota de ses 
Oliveres.
 
Rota de sa Claveguera, sa
Fonètica: «Ç«D««««ÈÆR« 
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357
Longitud: 504.5
Situació: interior

Conradís situat a ses Salines, davant ses Talaies, dins n'Amera Petita des Rafal 
Genars. Deu el nom a una claveguera per passar el bestiar, la qual estava situada on ara 
hi ha el portell de n'Amera Gran. 
 
Rota de sa Cova, sa
Fonètica: «Ç«D««È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Tanca conradissa, amb arbres, de forma irregular, situada a Santanyí, vora ses 
Vencs des Camp d'en Torrella,  entre sa Vinya i  sa Tanca de Baix, des Guaret Vell. 
Actualment no s'hi veu cap cova, però és possible que fos aquest el lloc d'ubicació de la 
cova descrita per J. Parera (1927: 25) sota el nom de «Cova de sa Tanca des Goret-
Vey», de la qual es diu que té forma de sabata. 
 
Rota de sa Cova, sa
Fonètica: «Ç«D««È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 507
Situació: interior

Tanca conradissa de forma trapezoïdal, amb alguns arbres i redolets de pletes 
marginals, situada a Santanyí, entre na Garrot i Son Salom. És possible que prengui el 
nom d'una tanca homònima amb la qual confronta per un petit sector.

 
Rota de sa Cova, sa
Fonètica: «Ç«D««È�« 
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 506.5
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Situació: interior

Tanca conradissa, amb arbres, situada a ses Salines, dins na Faró Nova, vora la 
partió municipal de Santanyí.

1818, la Rota de la Cova, «afronta ab Camí R[ea]l de las Salinas». PcGV. Sembla que ha de ser aquest 
lloc, ja que la família de Cas Guaret Vell tenia terres a na Faró. Tal vegada, pel confrontant cal deduir que 
la finca era extensa i arribava fins al camí, a diferència d'ara.
 
Rota de sa Cova, sa
Fonètica: «Ç«D««È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356
Longitud: 507
Situació: interior

Tanca santanyinera de conreu, de forma irregular, amb arbres, veïna de na Garrot 
i d'una tanca homònima a la qual sembla prestar el nom. La motivació es troba en una 
cavitat natural retocada, tal vegada prehistòrica, situada  dins una altra finca contigua, 
dita sa Vinyota, al costat mateix de la partió.
 
Rota de sa Figuera, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈÆR« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, dividit en tres tanques i situat entre s'Escaleta i sa 
Rota des Capellà Miquel.
 
Rota de sa Figuera, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈÆR« 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4347
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny llombarder de conreu, de forma irregular, voltat de marina i amb una 
barraca, situat a sa Vallet, dins na Gosta, a uns 300 m de la mar, entre sa Torre de Fust i 
es Còdol Negre. Deu el nom a una figuera martinenca que hi havia vora la barraca. A 
uns 200 m a l'oest hi ha un forn de calç.
 
Rota de sa Marina, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈR« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507
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Situació: interior

Terreny conradís amb arbres, de forma triangular, dividit en diverses parcel·les, 
situat en es Llombards, entre na Faró i sa Coma. Està circumdat per tres camins. Pel fet 
que es troba a un nivell més baix que les vies que l'envolten, també es diu es Clot d'en 
Clar.
 
Rota de sa Marina, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈR« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507
Situació: interior

Tanca  de  conreu,  sense  arbres,  de  forma  gairebé  rectangular,  situada  en  es 
Llombards, vora el límit municipal de ses Salines, entre Ca na Rosera i na Rosera. El 
determinant deu fer al·lusió a sa Marina Rosera, contigua.
 
Rota de sa Mosquera, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈR« 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 501
Situació: interior

Garroveral saliner, situat a sa Vall, dins es Pi des Corb, vora la partió des Port. 
Li dóna nom una esplèndida mata mosquera d'uns 6 m d'altura, amb una soca de 0'70 m 
de diàmetre, brancada a 1'70 m d'altura. La rama es desplega en un diàmetre d'uns 8 m.
 
Rota de sa Senyora, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈøR« 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny santanyiner de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  situat  a  Son 
Morlà, dins na Clapers, entre sa Rota Llarga i sa Rota d'en Tià Blaia. També es diu sa 
Rota Bona.
 
Rota de sa Senyora, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈøR« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 508
Situació: interior
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Variant no cartografiada des Burcanyets, sementer de Santanyí, situat dins Son 
Danús Vell.
 
Rota de sa Senyora, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈøR« 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Conradís de ses Salines, situat a sa Vall, dins na Móra, vora ses Figueres Joves.
 
Rota de sa Senyora, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈøR« 
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503
Situació: interior

Camp de forma irregular, amb arbres, situat a ses Salines, dins Morellet, entre es 
Racó de l'Amo en Jordi i es Turó des Claper Gros. 
 
Rota de sa Truja, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈZ« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  dividit  en  dues  tanques 
situades a s'Alqueria Blanca, entre sa Bassa des Coll, sa Rota des Ametlers i sa Vinya.
 
Rota de sa Vinya, sa
Fonètica: «Ç«D««Èø« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 516
Situació: interior

Trinxa llarga de terreny, de forma romboïdal, situada a s’Alqueria Blanca, entre 
es Cocó de sa Mola i ses Cases Noves. No hi ha vinya en l'actualitat.
 
Rota de ses Gatoves, la
Fonètica: *«Ç«D««RÆ«È« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 515
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Situació: interior

Nom antic, desaparegut, de sa Pleta de ses Gatoves, terreny situat a Santanyí, al 
sud de sa Rota des Pi, vora na Joia i vora na Serral.

1878, 14 de setembre, la Rota de ses Gotavas (sic) / la Rota de ses Gatovas. PcJA.
1905, 14 de juny, Rota de las Gatovas. PcJA.

Rota de ses Guixes, sa
Fonètica: «Ç«D««RÈÆS« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, en sa major part cobert de vegetació espontània. Està 
situat a s’Alqueria Blanca, entre na Batiada i ses Mates Negres. El punt embrionari del 
nom és un espai roturat molt petit, ara inculte. Un dels informants precisa que el darrer 
any que el sembraren fou, precisament, de guixes (Lathyrus sativus).
 
Rota de ses Moneies, sa
Fonètica: «Ç«D««RÈE« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant  no cartografiada de ses  Moneies,  sementer  de Santanyí, situat  a  Son 
Danús Nou, entre sa Pleta de ses Tancasses i es Mitjà Socarrat.
 
Rota de ses Oliveres, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈR« 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Rota de sa Bardissa, situada a Santanyí, a Son 
Morlà, dins sa Costa de na Pelada, vora na Clapers.
 
Rota de ses Oliveres, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈR« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal situada a la Costa, entre na Cibolla Petita i na Forn.
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Rota de ses Talaies
Fonètica: «Ç«D«««È9« 
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Conradís petit situat a ses Salines, vora ses Talaies de n'Amera Petita, dins es 
Rafal Genars.
 
Rota del Cantó, la
Fonètica: *«Ç«D««È 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, d’un indret no localitzat. Podria ser el nom antic de na 
Cantó, finca situada a s’Alqueria Blanca, entre ses Doblegades i es Figueral d’en Carles. 

1818, la Rota del Cantó. Apeo de Garay (Santanyí).

Rota del Cau, la
Fonètica: *«Ç«D«È 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'un terreny d'ubicació desconeguda.

1768, la Rota del Cau. PcGV. 
 
Rota del Coll, la
Fonètica: *«Ç«D«È�´ 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'un conradís, situat a Santanyí, vora es Camí de Felanitx,  dins 
antics terrenys des Coll, a un indret no localitzat. Es troba documentat entre 1695 i 1894 
(vide: es Coll).
 
Rota del Gerrer, la
Fonètica: *«Ç«D«Z«È 
Terme: Santanyí
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Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom pretèrit d'un conradís no localitzat. Podria haver estat el topònim antic de 
na Gerrer, finca santanyinera, situada entre sa Barraca d'en Vives i es Pinar d'en Bonico. 
Hi ha la possibilitat que sigui una castellanització de sa Rota d'en Gerrer. 

1818, la Rota del Gerrer. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Rota del Jai, la
Fonètica: *«Ç«D«ÈZ 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim  desaparegut,  no  localitzat.  Podem  intuir  un  emplaçament 
curiablanquer, vers es Torrent des Jai, si tenim present que se cita vora na Martina. 

1695, la Rota del Jai. ARM, D-1281.

Rota des Ametlers, sa
Fonètica: «Ç«D«««È 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
vora la carretera de Portopetro, entre sa Bassa des Coll i sa Rota de sa Truja.
 
Rota des Bielets, sa
Fonètica: «Ç«D«R«È« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny conradís de s’Alqueria Blanca, de forma irregular, situat a Portopetro, 
dins sa Pleta Gran.
 
Rota des Camp de Futbol, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«È� 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507
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Situació: interior

Terreny sense arbres, de forma més o menys rectangular, situat en es Llombards, 
a un cornaló des Rafal des Porcs, vora sa Coma i na Faró Nova. És evident que el nom 
no és gaire antic. No fa molts d'anys que hi feren el camp de futbol des Llombards.
 
Rota des Capellà Miquel, sa
Fonètica: «Ç«D«««Ç´ÈE 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Santanyí, dins el 
terreny dit ses Rotes, entre es Torrent d'en Veça i s'Era de n'Esterelles.
 
Rota des Cards, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, situat a s'Alqueria Blanca, dins sa Punta, prop 
des Caló de ses Egües, dins el lloc de sa Guàrdia Vella. Estava delimitat per marges de 
vegetació molt desevolupats. Ara està totalment desfigurat pel procés urbanitzador que 
afecta progressivament la zona.
 
Rota des Càrritx, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈS 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, amb dos conradissos arbrats i dues pletes, situat a 
l'oest de Consolació, entre es Turó des Càrritx i sa Vinya d'en Galerí.
 
Rota des Clot, sa
Fonètica: «Ç«D«È� 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situat a s'Amarador, vora na 
Prima. La motivació del nom era una petita depressió vora el camí, avui desapareguda, 
dita sa Bassa des Clot.
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Rota des Cocó, sa
Fonètica: «Ç«D«È 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, ara urbanitzat, situat a s'Alqueria Blanca, a sa 
Punta, dins el lloc de na Dimoni dit es Clapers. Estava davant sa Barraca des Cocó.
 
Rota des Donat, sa
Fonètica: «Ç«D«RDÈ 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca irregular amb arbres, situada a la falda des Puig Gros, entre es Garrovers 
d'en Simon Marranxa i ses Rotes d'en Baltasar. El donat era un seglar que tenia cura del 
santuari. Cf. Les Cases del Donat (1459) a Lliçà de Munt (Anònim, 1982: 26). L'ús del 
mot com a 'persona que està al servei d'un santuari o comunitat religiosa' es documenta 
en català a partir de 1309, segons J. Coromines (DECat. s. v. dar, III, p. 26).
 
Rota des Donat, sa
Fonètica: «Ç«D«RDÈ 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins Son Ponç Vell. Devia ser terra del donat de Consolació. 
 
Rota des Donat, sa
Fonètica: «Ç«D«RDÈ 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb arbres,  en  forma de trapezi  rectangle,  situada prop de 
Consolació, vora sa Barrereta i vora es Serral d'en Carabassot.

1806, Pere Bonet declara haver sembrat mitja quarterada de vinya a la rota del Donat. RRV (2000: 186).
1818, Rota del donat. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Rota des Favassos, sa
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Fonètica: «Ç«D««È 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, situat en es Rafal des Porcs, dins es Favassos. 
S'hi troben alguns redols de vegetació espontània.
 
Rota des Forner, sa
Fonètica: «Ç«D«È 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 504
Situació: interior

Terreny llombarder de conreu sense arbres, situat a sa Vallet, dins n'Escolana, 
vora sa Rota d'en Ximena.
 
Rota des Fusters, sa
Fonètica: «Ç«D«È 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Nom de tres tanques i quatre o cinc corralets situats rere Consolació, entre sa 
Vinya d'en Galerí i ses Rotes. Totes les tanques estan poblades d'arbres i una té, a més, 
un sector de pleta.

CTM, p. 1309; «Santanyí», 25 (6-12-1958), p. 3, les Rotes del Fuster.
 
Rota des Garriguer, sa
Fonètica: «Ç«D«RÆ«ÈÆ 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, situat en es Llombards, dins sa Vallet i dins es 
Matar Petit.
 
Rota des Macs, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ 
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 507
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Situació: interior

Rota situada dins la part salinera des Xebel·linar, entre es Mitjà d'en Xixili i sa 
Rota des Pi.
 
Rota des Macs, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ 
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Conradís petit situat a ses Salines, dins n'Amera Petita des Rafal Genars, entre sa 
Pleta Comuna i es Comellars.
 
Rota des Macs, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, de forma rectangular,  situat  dins Son Morlà, 
sobre es Turó de na Clapers. És terra cuitora i s'hi veuen restes de pedres talaiòtiques.
 
Rota des Mal Any, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈø 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Mal Any, situat a Santanyí, dins Son Danús Nou.
 
Rota des Miquelons, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, amb conradís i pleta, situat a S'Alqueria Blanca, 
vora es Serral Vell, entre es Comellars i sa Comuna de na Beu.
 
Rota des Muts, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
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Latitud: 4362
Longitud: 514
Situació: interior

Conreu abandonat, reconquerit per la vegetació espontània, situat a s’Alqueria 
Blanca, dins sa Marina des Sabaters, vora la partió de Felanitx.
 
Rota des Pastor, sa
Fonètica: «Ç«D««È 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, de forma irregular, situat a ses Salines, a sa Vall, 
dins ses Roquetes, entre na Frare i sa Vinya.
 
Rota des Patró, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈR 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Portopetro, entre sa 
Punta Mitjana i es Rotons. Està força transformat per la urbanització.
 
Rota des Pi, sa
Fonètica: «Ç«D«È 
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 507
Situació: interior

Conradís sense arbres situat dins es Xebel·linar del terme de ses Salines. Algun 
dels pins vers que hi havia degué ser la causa del nom.
 
Rota des Pi, sa
Fonètica: «Ç«D«È 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  format  per  deu  tanques, 
situades a s’Alqueria Blanca, entre sa Cova i es Rotons d'en Goiet. No es coneix l'arbre 
que en pugui haver motivat la denominació.
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CTM, p. 1310; MGM, 43-6b.

1809, 20 d'abril. Qüestions per tales fetes a la tanca anomenada del Caló del Brugit i a la rota del Pi. RRV 
(2000: 189).
1818, Rota del Pi. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Rota des Pi, sa
Fonètica: «Ç«D«È 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma trapezoïdal,  arbrada, situada a la Costa,  entre les 
cases de Can Puça i Lo d'en Serral.
 
Rota des Pins, sa
Fonètica: «Ç«D«È 
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu, llarg i estret, de forma trapezoïdal, situat a Santanyí, entre 
Cala Figuera i Cala Santanyí, dins sa Talaia Vella.
 
Rota des Portell des Mig, sa
Fonètica: «Ç«D«RÇ´«RÈtS 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 520
Situació: interior

Antic terreny de conreu, de forma trapezoïdal, situada a Calonge, dins terres de 
sa Punta Grossa. Està totalment urbanitzada, plena d'edificis, ja que es troba dins el casc 
de Cala d'Or.
 
Rota des Pouet, sa
Fonètica: «Ç«D«È« 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 504.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Clot de sa Cisterni, situat en es Llombards, a sa 
Vallet, dins es Caragol.
 
Rota des Racó, sa

1489



Fonètica: «Ç«D««È 
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 504
Situació: interior

Rota situada dins n'Amera Petita (es Rafal Genars), vora la partió de Campos i 
vora na Ferrera.
 
Rota des Soldat, sa
Fonètica: «Ç«D«È 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
vora es Camí de Cas Concos, dins el lloc de ses Serres. No és coneguda la motivació del 
determinant del topònim.

1927, 4 de juny, Son Real o la Rota del Soldat. PMP.
 
Rota des Sutro, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb  arbres  i  restes  de  pleta,  de  forma irregular,  situat  a 
s’Alqueria Blanca, entre na Gran i es Cocó des Boc. Sutro és un malnom de s'Alqueria 
Blanca, d'etimologia desconeguda.

Rota Llarga, la
Fonètica: *«Ç«È´RÆ« 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, situat problablement a s’Alqueria Blanca. 

1818, la Rota llarga. Apeo de Garay (Santanyí).

Rota Llarga, sa
Fonètica: «Ç«È´RÆ« 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
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Latitud: 4353.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu amb arbres, situat a Son Morlà, dins na Clapers, 
entre sa Rota Bona i es Torrent des Portell.
 
Rota Monavi, sa
Fonètica: «Ç«È 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins es Serral Nou, vora sa Serra des Revell, entre es Parat de s'Ullastre i sa Rota d'en 
Bossa. El topònim és una fossilització de sa Rota (de) Mon Avi i, de la mateixa manera 
que Ca Mavi (<  ca ma àvia) mostra l'antiga extensió de l'ús dels possessius arcaics a 
altres noms de parentesc, a més dels de pare i mare que encara persisteixen.
 
Rota Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a Santanyí, vora es 
Torrent de s'Amarador, dins sa Costa d'en Ribes.
 
Rota Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de conreu, amb pocs arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, dins 
antigues terres de Son Danús, vora sa Dona Morta.
 
Rota Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 512
Situació: interior

1491



Terreny santanyiner, format per dues tanques de conreu, una de les quals amb 
arbres, situat dins sa Talaiola, entre Cal Reiet i l'Hospital. És de forma trapezoïdal, d'uns 
435 m de llargària, per uns 200 m d'amplària. També és designat amb el nom de sa 
Tanca Nova.
 
Rota Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanca de conreu de forma irregular, amb pocs arbres, situada en es Llombards, 
entre sa Tanca de s'Era, de Son Cosina, i es Lledons. També és coneguda amb el nom de 
sa Tanca de sa Figuera.
 
Rota Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Tanca de conreu de forma rectangular, amb molts d'arbres, situada a s'Alqueria 
Blanca, entre s'Hostalet i es Comellar d'en Content.
 
Rota Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 518.5
Situació: interior

Antiga tanca de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, situada a Calonge, 
prop de Cala Llonga, entre ses Roquisses i sa Pleta de na Burguera. Actualment està 
seccionada pel pas d'una nova carretera de circumvalació de Cala d'Or.
 
Rota Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de forma irregular, coberta en part de vegetació natural, situada a la Costa, 
vora la divisió municipal de Felanitx, entre es Pins d'en Barraixet i es Pins des Morralet.
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Rota Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s’Alqueria Blanca, 
dins Son Ramon, entre es Talaiol i sa Serra des Revell.
 
Rota Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb arbres  i  pletes  residuals,  de  forma irregular,  situat  a 
s'Alqueria Blanca, baix de sa Penya Bosca, entre es Pujol i es Barracar. Deu tenir uns 
450 m per uns 300 m. S'hi han fet algunes cases noves.

1695, la rota nova. Era de Guillem Rigo. L’atribució del document a aquest indret és només aproximativa. 
ARM, D-1281.
 
Rota Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny  de  conreu  amb  pocs  arbres,  de  forma  irregular,  situat  a  s'Alqueria 
Blanca, dins Son Ramon, entre Son Valenç des Cocó i es Comellaret d'en Galerí.
 
Rota Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4359
Longitud: 520
Situació: interior

Terreny de conreu de Calonge, situat a sa Punta Grossa, dins es Mitjà des Xorc. 
El lloc, dins el casc urbà de Cala d'Or, és en procés d'urbanització. El topònim deu ser 
de finals del primer quart del segle XX.
 
Rota Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�« 
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a Calonge, 
dins Can Marines, vora la partió de Felanitx, entre sa Pleta Rasa (de la qual formava 
part  fins  que fou roturat)  i  ses  Pedreres.  Està  dividit  en quatre tanques i  dos  petits 
corrals.
 
Rota Plana, sa
Fonètica: «Ç«È« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4359
Longitud: 520
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, situat a Calonge, dins la possessió de sa Punta 
Grossa, entre les cases i sa Barraca de ses Egües. És en procés d'urbanització, per causa 
de l'expansió de l'àrea urbana de Cala d'Or.
 
Rota Plana, sa
Fonètica: «Ç«È« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Rota situada a Santanyí, dins es Xebel·linar, a la part de Son Danús Vell, vora es 
Pins des Xebel·linar.
 
Rota Vella, sa
Fonètica: «Ç«È« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, cobert de vegetació i antigament conradís, situat 
vora Consolació en el punt culminant des Turó des Càrritx, a 173 m sobre el nivell de la 
mar.

1818, la Rota Vella. Apeo de Garay (Santanyí). El document pot no fer referència a aquest indret.
 
Rota Vella, sa
Fonètica: «Ç«È« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
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Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, situada en es Llombards, entre sa Tanca de s'Era, de 
Son Cosina, i es Lledons. També és coneguda amb el nom de sa Tanca des Sestadors.
 
Rotagut, es
Fonètica: ««ÈÄ 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i tres redolets de pleta, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre es Pinar, Son Tou, sa Cova i ses Casetes d'en Moll.

Nom compost de l'arcaic  rot, del llatí  RUPTU 'romput' (Coromines, DECat. s. v. 
colló i DCVB, s. v.), i l'arcaic agut, del llatí  ACUTU, 'prominent', pròpiament 'el terreny 
artigat i aturonat'. I així és: el lloc es troba sobre una elevació del terreny. Segons el 
DCVB, s. v., rot a la Cerdanya és la «part de la pastura donada en nedo, dins la qual es 
fa entretenir el ramat durant el dia, abans de donar-li el tros de nedo següent». No conec 
altre  exemple  com  aquesta  rota  masculina,  però  sí  de  l'adjectiu  agut:  Muntibudell 
(Escorca)  no  és  altra  cosa  sinó  un  ‘munt  agudell’;  em  sembla  haver  llegit  que  a 
Llucmajor  també  hi  havia  un  Puig  Agut.  Potser  es  Puig  de  ses  Bruixes?  Es  Puig 
Assegut, vora Sant Salvador de Felanitx, té forma cònica i s’hi pot afegir, encara,  es 
Puig Segut (Son Servera), que no té res a veure amb les cegues.

Rotes, les
Fonètica: *«Ç«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny de conreu situat  en es Llombards, a qualque lloc no identificable en 
l'actualitat. Podrien ser ses Rotes de Mar (vegeu l’entrada corresponent).

Rotes, ses
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a Santanyí, entre es 
Torrent d'en Cosmet i es Torrent d'en Vila. Està integrat, almenys, per una vintena de 
tanques, o potser més, ja que els límits no són precisos. És possible que fossin antigues 
terres comunals de la vila.
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Rotes, ses
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518.5
Situació: interior

Topònim format per unes set tanques, agrupades en dos blocs de terrenys, situats 
a Calonge, al voltant de na Rabassa i es Corral d'en Xabec. S'hi troben conradissos, amb 
arbres i sense, i algunes pletes.
 
Rotes, ses
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Topònim dispers, que designa sis o set tanques de conradís arbrat, baix des Puig 
Gros. Una part es troba vora sa Pleta d'en Moll i l'altra vora sa Rota des Fusters.
 
Rotes, ses
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Rotes des Camp de s'Avenc, situades a Santanyí, 
dins Son Danús Nou, entre sa Marina Gran i es Camp de s’Avenc.
 
Rotes, ses
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 507
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  ses  Rotes  des  Forn  de  Calç,  situades  en  es 
Llombards, dins es Rafal des Porcs, entre es Camp des Pou i na Faró.
 
Rotes, ses
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511.5
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Santanyí, entre ses 
Rotes d'en Clar i es Caló des Macs. Té unes mesures mitjanes de 250 m per 200 m i està 
dividit en cinc tanques i un corralet.
 
Rotes, ses
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, dispers en tres sectors, situats a Santanyí, entre 
Son Marimon i Son Misser. Està format per deu tanques i una parcel·la.
 
Rotes, ses
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a s’Alqueria Blanca, 
prop de Portopetro, dins Son Durí, entre es Rotetxos i sa Roca Blanca.

1818, las Rotes. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Rotes, ses
Fonètica: *«È«
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Lloc de la divisió municipal de ses Salines i Santanyí, difícil d'identificar, citat 
entre el portell de sa Marina Gran i na Ferrera. 

1926, 30 de setembre, Ses Rotes. J. Lladó y Ferragut (1959: 63).

Rotes d'en Baltasar, ses
Fonètica: «Ç«RD«««È 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Conjunt de tres o quatre tanques de forma romboïdal, amb arbres, situades a la 
falda des Puig Gros, vora Can Joan Marranxa.
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Rotes d'en Clar, ses
Fonètica: «Ç«RD«NÈ 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 510.5
Situació: interior

Sementer de forma irregular, sense arbres i amb algunes pletes marginals, situat 
a Santanyí, més enllà des Campàs, entre es Torrent d'en Verger i ses Rotes.
 
Rotes d'en Miquel Creus, ses
Fonètica: «Ç«RD«EÈR« 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Terreny saliner de conreu sense arbres, de forma romboïdal, situat a sa Vall, sins 
es Tancat Nou. El malnom Creus és propi de ses Salines.
 
Rotes d'en Mola, ses
Fonètica: «Ç«RD«È�« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, mig conradís i mig cobert de pleta, situat a Calonge, 
entre Cala Llonga i es Corral d'en Xabec. El malnom Mola és propi de Cas Concos.
 
Rotes d'en Nofre, ses
Fonètica: «Ç«RD«È�R« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 508
Situació: interior

Conjunt  de  sis  o  set  rotes,  situades  a  s’Alqueria  Blanca,  dins  na  Timonera, 
separades per mitjans i per marges.
 
Rotes d'en Toni, les
Fonètica: *«Ç«D«È� 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Topònim extingit d’un indret no localitzat.

1818, les Rotes d’en toni. Apeo de Garay (Santanyí). 

Rotes de Baix de la Cova Juana, les
Fonètica: *«Ç«D«ÇD««Ç�«ZÈ 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 507
Situació: interior

Variant possiblement desapareguda de ses Rotes des Camp de s'Avenc, situades 
a Santanyí, dins Son Danús Nou, entre sa Marina Gran i es Camp de s'Avenc.

1946, rotas de Baix de la Cova Juana. PBC.
 
Rotes de Can Barres, ses
Fonètica: «Ç«RD«È« 
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, a 
sa Talaia des Càrritx, entre sa Barraca d'en Vidal i es Corralets.
 
Rotes de Can Blai Blai, ses
Fonètica: «Ç«RD«ÇÈB 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a Santanyí, dins ses Rotes, entre es Torrent 
d'en Vila i sa Barraca des Patró Vila. També es diuen ses Tanques de Can Blai Blai.
 
Rotes de Can Bonico, ses
Fonètica: «Ç«RD«ÇÈ 
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Rota d'en Bonico, situada a ses Salines, dins es 
Rafal Genars, entre n'Amera Gran i na Rellona. La pluralització obeeix a les divisions 
que presenta el sementer.
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Rotes de la Marina, les
Fonètica: *«Ç«D«««ÈR« 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, situat en es Llombards, a un indret no identificat.

1514, les rotes de la marina. RRV (1992).

Rotes de les Garrigues, les
Fonètica: *«Ç«D««Æ«ÈÆ« 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim extingit, no localitzat. 

1695, las rotas de las garrigas. ARM, D-1281.

Rotes de Mar, ses
Fonètica: «Ç«RD«È 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres  i  alguns mitjans  residuals,  de forma irregular, 
situat  a So n'Amer,  entre sa Comuna i  Cala Llombards.  Té uns 900 m de llargària 
màxima per uns 450 m d'amplària màxima i està dividit en més de 40 tanques. Es troba 
documentat amb el nom de Marina de So n'Amer.

CTM, p. 1310; MGM, 43-2g.

1514, les rotes. RRV (1992). L'atribució del document a aquest indret no és segura.
1791,  las Rotas. PcR. Sembla clar que han de ser aquestes, ja que entre els confrontants se citen les 
«comunes del Llombars».
1894, Marina o Rotas de Mar. PMV. El document precisa que limita al nord amb Son Morlà i a l'oest amb 
«la Marina dels Llombars».

Rotes de Mar, ses
Fonètica: «Ç«RD«È 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511.5
Situació: interior

1500



Terreny santanyiner amb conradís i pleta, situat a Son Morlà,  entre les terres 
dites es Caló des Macs, Cala Llombards i es Torrent de na Frare. Té uns 800 m de 
llargària per uns 150 d'amplària màxima.
 
Rotes de Maria, ses
Fonètica: «Ç«RD««ÈR« 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, d'uns 450 m de llargària, per 
uns  200  m  d'amplària  màxima.  El  topònim  indica  que  antigament  pertanyia  a  la 
possessió de Maria i és precisament en el nom d'aquestes rotes on l’arabisme de l'antic 
lloquet gaudeix de plena vitalitat i fidelitat a la forma antiga.
 
Rotes de na Duana, les
Fonètica: *«Ç«D««DÈ« 
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom saliner desaparegut d'un antic conradís de sa Vall, situat a lloc desconegut. 
Foren establides el 1885 per a la fundació de sa Colònia de Sant Jordi. Presumiblement 
era un lloc vora mar, potser prop d'una antiga duana del port. J. Lladó y Ferragut (1959: 
46).

Rotes de Portopetro, les
Fonètica: *«Ç«D«Ç�RÈR 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny de conreu de localització desconeguda. És evident que devia estar prop 
de Portopetro. Per pèrdua de la nota, no és possible citar la procedència del document.

Rotes de s'Aranyera, ses
Fonètica: «Ç«RD««R«ÈøR« 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 503
Situació: interior

Conjunt  de  terrenys  de  conreu  sense  arbres,  individualment  de  forma 
quadrangular o rectangular, situat a ses Salines, a sa Vall, dins ses Roquetes, en el lloc 
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de s'Aranyera. Moltes d'aquestes rotes estan abandonades i envaïdes de bell nou per la 
vegetació.
 
Rotes de sa Mesa, ses
Fonètica: «Ç«RD««È«« 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terrenys llombarders de conreu sense arbres, situats en es Rafal des Porcs, dins 
sa Mesa. Constitueixen una franja territorial de forma irregular, d'uns 800 m de llargària, 
per una amplària que oscil·la entre els 100 m i els 200 m. Entre els diversos sementers, 
s'interposen alguns marges. És quasi segur que el nom de sa Mesa partí d'aquestes rotes i 
s'expansionà a tot el tancat.
 
Rotes de Son Ferreret, les
Fonètica: *«Ç«D«Ç�M««ÈR« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'un terreny situat a la Costa, a algun lloc de Son Ferreret.

1847, 4 d'octubre, las rotas de Son Ferreret. PcJA.
 
Rotes dels Estanys, les
Fonètica: *«Ç«D««È 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499
Situació: interior

Nom desaparegut d'un conradís situat a ses Salines, dins antics terrenys de sa 
Vall, vers es Estanys de sa Sal, a sa Colònia. Foren establides el 1885 per a la fundació 
de sa Colònia. J. Lladó y Ferragut (1959: 46).

Rotes des Camp de s'Avenc, ses
Fonètica: «Ç«RD«Ç««È« 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 507
Situació: interior

Tancat llarg de forma irregular de 1000 m de llargària per uns 200 m d'amplària, 
situat a Santanyí, dins Son Danús Nou, entre sa Marina Gran i es Camp de s'Avenc. Hi 
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ha una successió de rotes i pletes alternades. Es troben entre els 70 m i els 75 m sobre el 
nivell de la mar. Es coneixen també amb la variant simplificada de ses Rotes.

Vegeu les Rotes de Baix de la Cova Juana.
 
Rotes des Delfí, ses
Fonètica: «Ç«RD«RD«È 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 501
Situació: interior

Terrenys saliners de conreu sense arbres, situats a sa Vall, dins es Delfí, vora la 
partió des Carbó.
 
Rotes des Forn de Calç, ses
Fonètica: «Ç«RD«Ç«È 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 507
Situació: interior

Antics terrenys de conreu, brufats de clapes de vegetació espontània, situats en 
es Llombards, en es Rafal des Porcs, entre es Camp des Poou i na Faró. També, per 
antonomàsia, se'n diuen simplement ses Rotes.
 
Rotes des Lletrar, ses
Fonètica: «Ç«RD«´´«ÈR 
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 509
Situació: interior

Franja territorial de forma irregular, d'uns 1000 m de llargària per uns 250 m 
d'amplària màxima, situada en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, a la part sud des 
Lletrar.
 
Rotes des Port, ses
Fonètica: *«Ç«RD«È�R 
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499
Situació: interior

Nom desaparegut d'un conradís saliner, situat dins antics terrenys de sa Vall. Fou 
establit el 1885 per a la fundació de sa Colònia. J. Lladó y Ferragut (1959: 46).
 
Rotes des Rafal Nou, ses
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Fonètica: «Ç«RD««È� 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanca conradissa de forma pentagonal, amb arbres, situada a Santanyí, entre Son 
Salom, es Turó i es Xebel·linar.
 
Rotes Llargues, les
Fonètica: *«Ç«È´RÆ« 
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny de localització desconeguda, situat tal vegada en es Llombards o en es 
Rafal Genars.

1529, 5 de desembre. Jaume Campfullós lloga a Mateu Bonet la possessió dels Llombards i el rafal d'en 
Genàs. Es reserva la cultiva per als bous, un any a la meitat de les rotes llargues i un any a un altre lloc,  
alternativament. RRV (2000: 118).

Rotes Noves, ses
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Tancat de forma trapezoïdal, situat a ses Salines, dins es Rafal Genars, entre es 
Sementer de Davant ses Cases i Son Senalla.
 
Rotes Noves, ses
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins sa Punta, entre es Pletó d'en Blonquet i sa Tanca de sa Vinya. Està dividit en quatre 
tanques.
 
Rotes Noves, ses
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
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Latitud: 4359.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins les antigues propietats de Son Rossinyol, entre na Vella, na Dominga i es Antigors.
 
Rotes Noves, ses
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de  forma  irregular,  amb  alternança  de  conradissos  i  pletes,  situat  a 
Santanyí, dins Son Morlà, entre ses Cerdanes (So n'Amer) i es Torrent des Porcs.
 
Rotes Noves, ses
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tancat de forma irregular, situat en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, entre 
Cala Figuereta i  es Màrmols.  Els  informants  no recorden haver-les  vist  roturar.  Les 
dimensions màximes són de 900 m per 700 m. Hi neix es Torrent de Cala Figuereta.
 
Rotes Noves, ses
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4358
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny de  forma quasi  quadrangular,  subdividit  en  cinc  tanques  de  forma i 
superfície desiguals, situat a Cas Perets, entre na Beneta i sa Pleta de Cas Pi.
 
Rotes Noves, ses
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal sembrada d'ametlers joves, situada a la Costa, dins 
Son Ferreret, entre Lo d'en Colomí i Lo d'en Trossos.
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Rotes Noves d'en Pere Gran, ses
Fonètica: «Ç«RD«ÇR«ÈÄR 
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de forma irregular amb alternances de conradís i pleta, situada a la Costa, 
dins ses Rotes Noves de Son Ferreret. La pleta és un ullastrar ara convertit  en jardí 
d'ornamentació d'un xalet que s’hi ha construït. El malnom Pere Gran és propi de Cas 
Concos.

Rotes Planes, ses
Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506.5
Situació: interior

En realitat és una sola rota que fa tres o quatre racons que deuen ser la causa de 
la pluralització del nom. Està situada a Santanyí, a Son Danús Nou, dins es Estrets, entre 
es Camp de s'Avenc i es Mitjà des Revells.
 
Rotes Velles, ses
Fonètica: «Ç«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 507
Situació: interior

Tancat  de forma pentagonal  irregular,  quasi  de forma triangular,  situat  en es 
Llombards, dins es Rafal des Porcs, entre es Clot des Revellar i la partió de sa Vallet. 
Són unes rotes molt antigues, que havien estat abandonades i es roturaren per segona 
vegada devers 1915 / 1920. Hi predomina la pleta. Dins el tancat hi neix es Torrent des 
Màrmols.

Roteta, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu, de forma trapezoïdal, situat a Son Morlà, entre 
So n'Amer i es Torrent des Pou.

1818, la Roteta. Apeo de Garay (Santanyí).
 

1506



Rotetxos, es
Fonètica: «ÈES
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny curiablanquer de conreu amb arbres, situat a Portopetro, dins Son Durí, 
entre sa Comuna de Son Durí i ses Rotes. Hi ha una trinxa de pleta.
 
Rotitxol, es
Fonètica: «ÈS�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
vora es Camí de Calonge. Té unes mesures mitjanes de 300 m per 175 m i està integrat 
per sis tanques i dos corralets.

Es tracta d'una antiga rota masculinitzada gramaticalment i doblement sufixada 
amb  -itx +  -ol.  El  sufix  -itx (<  llat.  -ICEU)  és  considerat  tradicionalment  un 
mossarabisme, però això no significa que els topònims que el contenen siguin d'època 
prejaumina, ja que tant rotitxol, com portitxol, deuen haver estat mots d'ús corrent entre 
els mallorquins de després de 1229.

1818, al Rotixol. Apeo de Garay (Santanyí).

Rotó, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Tanca  de  forma pentagonal  irregular,  coberta  de  vegetació  natural,  situada  a 
s’Alqueria Blanca, entre es Serral d'en Roger i es Torrent de ses Mates Negres.
 
Rotó, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s’Alqueria Blanca, 
dins es Pujol, a sa Marina des Sabaters, vora Can Pelat.
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Rotó, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Tanqueta de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Calonge, entre es 
Corral Cremat i sa Romeguera.

Rotó d'en Maria, es
Fonètica: «ÇD««ÈR«*
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny situat a s'Alqueria Blanca, a Portopetro, prop de la 
Real. Segons un informant, és nom que apareix en la documentació. 
 
Rotó de sa Figuera Roja, es
Fonètica: «ÇD««ÇÆR«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, amb un conradís amb pocs arbres i una pleta, situat a 
s’Alqueria Blanca, entre na Bandera i sa Costa de na Bandera.
 
Rotó des Pujolets, es
Fonètica: «ÇD«ZÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, en part ocupat per un antic conradís molt petit, situat 
a  s’Alqueria  Blanca,  entre  es  Torrent  d'en Sard  i  sa  Costa  de  na  Bandera.  El  nom 
al·ludeix a la gent des Pujolets, topònim situat vora Consolació.

Rotons, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517
Situació: interior
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Tanca  de  forma  irregular,  amb  conradís  arbrat  i  pleta,  situada  a  s'Alqueria 
Blanca, prop de Portopetro, entre es Comellars i s'Ullastre Verd.

1818, Als Rotons. Apeo de Garay (Santanyí). El document podria fer referència a un altre lloc homònim.
 
Rotons, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Antics terrenys conradissos, de forma irregular, situats a s’Alqueria Blanca, vora 
Portopetro,  entre sa Rota des Pató i  na Llarga. Eren de superfície petita  i  ara estan 
ocupats parcialment per vials.
 
Rotons, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tancó de forma trapezoïdal, dedicat al conreu de la figuera de moro, situat a 
Santanyí, entre Son Sec i sa Tanca d'en Cabrera.
 
Rotons, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tanca de conreu sense arbres, de forma irregular, situada a Santanyí, dins Son 
Cosme Ponç, entre es Cuitor i sa Tanca Petita.
 
Rotons, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a la part sud de sa Penya 
Bosca, entre sa Penya Roja i sa Comassa. Assoleix els 200 m sobre el nivell de la mar.
 
Rotons, es
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Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356
Longitud: 513.5
Situació: interior

Antic terreny de conreu, ara amb una casa, situat a Santanyí, en es Torrent d'en 
Roig, entre el llit del curs hidrogràfic i ses Magdalenes.

1836, el Torrent d'en Roix o los Rotons. PcR.
 
Rotons, na
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular,  format  per dues tanques conradisses,  amb arbres, 
situat a Santanyí, entre sa Pleta d'en Vives i na Milà.
 
Rotons d'en Goiet, es
Fonètica: «Ç«NÈ9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu abandonat, situat a s’Alqueria Blanca, entre sa Rota des Pi i es 
Torrent d'en Tomàs. Està dividit en dues tanques.
 
Rotons d'en Mosso, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de forma rectangular, mig conradís i mig pleta, situat a Santanyí, en es 
Torrent d'en Roig, vora na Vidalona.  Mosso deu ser una masculinització de Mossa, ja 
que, davant aquest lloc, a l'altra part del torrent hi ha sa Pleta de na Mossa.
 
Rotons d'en Vetla, es
Fonètica: «Ç«MÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
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Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit  en dues tanques de 
superfície desigual i situat a s’Alqueria Blanca, entre na Xot i es Torrent d'en Sard.
 
Rotons d'en Vidal, es
Fonètica: «Ç«MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de  forma  irregular,  antigament  conradís,  situat  a  s’Alqueria  Blanca, 
entre sa Costa de na Bandera i na Cantó.

Rovellada, sa
Fonètica: ««È´D«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant no cartografiada, molt minoritària, de sa Revellada, lloc situat vora Son 
Morlà, dins So n'Amer, entre Son Vives i es Figueralet. Es diiu rovell a un fong paràsit 
dels cereals. Podria ser la base del topònim.
El DCVB, s.v. transcriu de manera idèntica el nom d'una antiga bassa de Menorca i d'un 
torrent actual.
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S
Sabatera, na
Fonètica: *««B«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d'un terreny de localització desconeguda.

1783, ne Sabatera. PcR.
1818, ne Sabatera / ne Sebatera. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Saboner, en
Fonètica: ««BÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Cocó productor de sal, situat a la costa santanyinera, dins Cala Figuera, entre es 
Dolç de sa Torre d'en Beu i na Forta, prop de sa Punta de sa Palla. És aproximadament 
circular, d'unes 4 passes de diàmetre i uns dos pams de profunditat. Està vora una zona 
d'enderrocs. El nom li ve del fet que, quan l'han escurat diverses vegades, el romanent 
congria una espècie de llim o sabó (cf. es Saboner, a la mateixa costa, prop des Caló des 
Sivinar). 

El 8 de juny de 1484, en uns capítols sobre la col·lecta de sal, per evitar fraus a la 
part forana, s'anomenen els cocons de les marines. RRV (2000: 83).
 
Saboner, es
Fonètica: ««BÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: litoral

Cocó situat a la costa de Santanyí, prop des Caló des Sivinar, entre es Racó de sa 
Punta des Mojaral i na Gropellosa, a baix d'un penyalar d'uns 20 m d'altura. És una 
cavitat  de forma irregular,  d'unes 8 passes  de llargària  i  uns 2 pams de profunditat. 
Produeix molta sal i congria una espècie de llim, la qual cosa motiva el nom. A Cala 
Figuera es repeteix el nom amb article personal.

Sala, la
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
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Longitud: 511
Situació: interior

Edifici públic de Santanyí, situat a sa Plaça Major. Té la façana de pedreny de 
Santanyí, amb un llarg balcó i finestres molt ornamentades. Va ser inaugurat el dia de 
sant Jaume de 1902, però a l'interior, situada sota un escaló, hi ha la data de 1904. 

Ocupa el mateix lloc que l'anterior, construït el 1705, data que figura a un escut 
de la vila amb l'anyell dret, que encara es conserva empotrat dins una paret de la sala de 
sessions. Per construir l’edifici nou, es va haver d'enderrocar una torre de defensa que hi 
havia al costat del vell (vide: sa Torre de l'Amo en Jaume Llaneres). A una casa situada 
al final d'un carreró que tenia a la vora, vivia el saig, anomenat «es Saig des Racó» 
(vegeu es Campàs des Saig des Racó).

1728, juliol. Les crides del saig, s'ha acostumat que sien posades a la porta de la Cort, situada a la plaça. 
RRV (2000: 163).
1902, 25 de juliol. El rector Rafel Sitjar, sent batle Joan Muntaner i Clar i jutge municipal Llorenç Bonet i 
Clar, va beneir la casa consistorial d'aquesta localitat. Arxiu BVT, 665.
 
Salada, na
Fonètica: *««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim extingit, de localització desconeguda. Podria ser una mala grafia per na 
Solada, ja que se cita al costat de topònims calongins.

1818, ne Salade. Apeo de Garay (Santanyí).

Salat de Cala en Tugores, es
Fonètica: ««Ç«Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 503
Situació: interior

Aiguamoll llombarder, situat a sa Vallet, dins es Pla d'en Castell Nou, prop de 
Cala en Tugores, vora es Serral d'en Beia. Normalment només sol tenir aigua a l'hivern, 
després de pluges fortes. Deu estar situat a uns 2 m sobre el nivell de la mar. És ple de 
vegetació halòfila: jonqueres i algun tamarell. La paraula salat és un vocable propi de 
saliners, que designa precisament aquest tipus de petit salobrar, freqüent dins el territori 
de sa Vall i sa Vallet. Així parlen dels salats que hi ha en es Carbó, en es Caragol i vora 
es Carnatge. Es Salat de Cala en Tugores també rep els noms des Salat des Pla d'en 
Castell, s'Estanyol i es Salat de sa Vorera de Mar.
 
Salat de sa Vorera de Mar, es
Fonètica: ««Ç««ÇRR«D«È
Terme: Santanyí
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Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 503
Situació: interior

Variant  rara,  no  cartografiada,  des  Salat  de  Cala  en  Tugores,  situat  en  es 
Llombards, a sa Vallet, dins es Pla d'en Castell Nou.

Salat des Carbó, es
Fonètica: ««Ç««RÈB
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351
Longitud: 502.5
Situació: interior

Aiguamoll eventual, de reduïdes dimensions, situat a sa Vall, dins es Carbó, a 
uns 250 m de la mar. En època de pluges, es formen dues llacunes, unides per un cordó 
d'aigua estret i es configura així un salobraret d'uns 200 m de llargària, per uns 30 m 
d'amplària màxima. No té quasi gens de profunditat. La vegetació halòfila (jonqueres, 
Limonium) subratlla la singularitat d'aquest poc conegut espai. Sobre el mot salat, vegeu 
es Salat de Cala en Tugores.
 
Salat des Pla d'en Castell, es
Fonètica: ««Ç«ÇD««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 503
Situació: interior

Variant no cartografiada des Salat de Cala en Tugores, situat en es Llombards, a 
sa Vallet, dins es Pla d'en Castell Nou.
 
Salinera, sa
Fonètica: ««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499
Situació: interior

Edifici situat a sa Colònia, des del qual es dirigeix l'explotació des Estanys de sa 
Sal. També en diuen sa Fàbrica de sa Magnèsia.
 
Salines, les
Fonètica: *««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499
Situació: interior

1514



Variant antiga, i desapareguda, des Estanys de sa Sal, situats a sa Colònia, entre 
es Coto, el terme de Campos, ses Colònies i es Pla d'en Campos.

Per a la documentació, vegeu es Estanys de sa Sal.

Salines, ses
Fonètica: ««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Població situada en el terme municipal del mateix nom, entre els nuclis urbans 
des Llombards i sa Colònia. Es desenvolupa al llarg de la carretera que uneix aquestes 
dues poblacions. L’expansió urbana lateral es cosa dels nostres dies. El punt neuràlgic 
antic era al  voltant  de l’esglesiola  del  segle XVIII, on es troba la trama viària més 
complicada  i  anàrquica.  El  llogaret  sorgeix  d’una  antiga  possessió.  El  gentilici  és 
saliner.

Vegeu el cançoner.
 
1255, 24 d’octubre. El rei dóna l’alqueria Salines, que fou d’Arnau de Togores, a Arnau de Torrella. 
RRV, (2000: 19).
1280,  20 de febrer.  El rei  En Jaume concedeix en feu a Guillem Ramon, fill d’Arnau de Torrella,  la 
cinquena part dels fruits i bestiar que el seu pare havia d’entregar de l’alqueria Salines. RRV, (2000: 22).
1293,  20  d’agost.  Les Salines confronta per  dues parts  amb el  Rafal  dels  Porcs  i  per  una part  amb 
l’alqueria Almunia. APF (1974: 19).
1308.  Pere  Morey estableix a  Simó Lledó una possessió  a  l’alqueria  de  les Salines (vegeu es Camp 
Lledó). RRV, (2000: 30).
1312,  febrer.  Guillem Gorgs estableix a  Pere  Tallà  la  meitat  d’una alqueria  [segurament  les Salines] 
confrontant amb la Vall d’en Torrelles, alqueria dels Llombarts, alqueria del Palmer i alqueria del Rafal 
Palla. RRV, (2000: 32).
1319, gener. Venda d’un censal sobre l’alqueria Salines. RRV, (2000: 34).
1319, agost. Pere Morey ven a Bernat Ferrando la seva part de les Salines. RRV, (2000: 34).
1324-1353, 27 d’agost. Bernat Ferran ven a Berenguer Vives i Berenguer Palaciolo la dotzava part de les 
Salines, que tenia per Sibília, muller d’Egidi Mercader. Arxiu BVT, 69.
1333?, 18 de març. Salines és un dels confrontants de l'alqueria des Lombarts. Arxiu BVT, 18.
1335, 14 d’octubre. Se citen els següents confrontants de l’alq. de les salines: vall de torreyes, palmer de 
campos, rafal de la paya, rafal porcorum, Lombarts, l’almonia i vorera del mar. Arxiu BVT, 14.
1335 22 d’octubre. Se citen [les] salines entre els confrontants del rafal dels porcs. Arxiu BVT, 55.
1342, 14 de maig. Un dels confrontants de l’alqueria dels Lombarts és les Salines. Arxiu BVT, 5.
1357, 6 de juliol. L’alqueria de les Salines és confrontant de l’alqueria los Llombarts. RRV, (2000: 51).
1362, 29 d’octubre. Es demana la restitució d’una part de l’alqueria de les Salines. RRV, (2000: 50).
1380, 5 d’abril. Garau Bramona estableix a Esteva Vicens una peça de terra a Ses Salines. Confronta amb 
p. de Esteva Antich i Antoni Bramona i amb camins que van a les Salines i el que va al Rafal de la Palla.  
Arxiu BVT, 140.
1393, 28 de juliol. Garau Bramona ven a Andreu Vicens de Berenguer la part i dret de l’Alqueria  de 
Salines. 1388. Arxiu BVT, 139.
1394, 29 d’octubre. Qüestions sobre les garrigues comunes de les Salines. RRV (2000: 60).
1408, 14 de març, Alqueria de Salines. Citada entre els confrontants del Palmer. Arxiu BVT, 183.
1408, 23 de setembre. Joan Arnau i la seva dona Antònia venen a Esteve Vicens i a Jaume Bonet unes 
sorts de terra contigües a l’alqueria de les Salines. M. Danús (1990: 185).
1414. Pere Catlar i Jaume Bonet compraren de la Cort l’alqueria que fou de Bernat Petro al lloc de les 
Salines. RRV, (2000: 67).
1414, 30 de gener. Es venen «per curiam» els béns de Bernat Petro i les porcions que tenia a l’Alqueria de 
las Salinas, que compraren Jaume Bonet i Pere Descallar. Arxiu BVT, 165.
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1414, 1 de febrer. Es ven Ses Salines a B. Petro. Confronta amb la Almunia, dels hereus de Jacme Esbert 
Desfonollar. Arxiu BVT, 161.
1415. Joan Vicens ha venut l’alqueria de les Salines a Pere Pujol. RRV, (2000: 68).
1424, 8 de març. Se cita el camí que va de les Salines a Campos. RRV, (2000: 69).
1425, 21 de novembre. Pere Nét ven a Jaume Torró un tros de terra de l’alqueria de les Salines. Confronta 
amb la  vall  de les  Salines,  de  Guillem Catlar,  alqueria  de  l’Almonia i  rafal  dels  Porcs,  alqueria  del 
Llombards, terme de la cavalleria del Palmer i Rafal Palla. M. Danús (1990: 192).
1520, 12 de març. La comuna de les Salines confronta amb una part del rafal dels Porcs. RRV, (2000: 
103).
1521, 11 d’abril. Es fa inventari de béns de la viuda de Mateu Bonet de les Salines. RRV, (2000: 103).
1536, 5 de setembre. Joanot Mesquida de Porreres ha comprat una possessió a Francesc Vanrell situada 
en el lloc de les Salines. RRV, (2000: 121).
1556, 11 de març. Miquel Mesquida de Porreres lloga a Joan Pastor la possessió que té a les Salines de 
Santanyí, però es reserva la cambra de la torre (vegeu na Pastora). RRV, (2000: 128).
1578. S’estima a Antonina Gartia, vídua, una possessió dita les Salines. Stims, f. 89 v.
1582. Copropietaris de Ses Salines: Joan Bta. Berard (successor de Jaume i V. Campfullós), Ant. Garcia, 
Andreu Bonet, à. “Jaumí” i Jaume Bonet “Baró”. Arxiu BVT, 335.
1585, 20 de gener. Antonina, viuda i hereua d’Antoni Garcia, fa donació al seu fill Antoni de la possessió 
de les Salines, en altra manera anomenada Jusana. Es reserva la tanca de la bassa del camp Lledó (vegeu 
sa Bassa Lluny)..., el tros de terra dit los Antigors (vegeu l’entrada corresponent), del pou fins a la talaia, i 
empriu a la marina. RRV, (2000: 138).
1587,  9 d’abril.  Jeroni Descatlar, Pere Lluís Berard,  Rafel Bonet Bonico,  Jaume Bonet Jaumí, Jaume 
Bonet Baró i Antoni Garcies, senyors i posseïdors de la possessió de les Salines, pacten per la qüestió que 
tenien per la divisió de les marines. RRV, (2000: 139).
1610, 26 de novembre. El procurador reial de Mallorca notifica al batle de Santanyí que ha elegit com a 
lloctinent seu Pere Bonet Bonico de les Salines. RRV, (2000: 148).
1713, 23 de març. Bernat Bonet lloga a Pere Mas la possessió anomenada les Salines. Deixarà na Ferrera i 
na Seca com a guaret d’una rella. RRV, (2000: 161).
1773, Saline. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1783, 10 d’octubre. En la divisió de béns de la família Bonet de les Salines, se cita una casa i torre situada 
a la plaça del lloc. Entre els confrontants de les terres, se cita el camp Lledó, abans anomenat les Antigors, 
la talaia Juana, el camí del pou Johà i la séquia del camp Lledó. També se cita l’oratori del lloc. RRV, 
(2000: 174-175).
1784, Salinas. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1786, Salinas. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. “Sa Nostra” (2000: 186). 
1815, las Salinas. PcCl.
1837, las Salinas. PcT.

Salobrar, es
Fonètica: ««ÈBR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 499.5
Situació: interior

Antic aiguamoll, avui pràcticament desaparegut, situat a sa Colònia, dins el nucli 
urbà (vegeu-ne la  reconstrucció  cartogràfica).  Encara en queden unes  minses  restes. 
Tenia uns 600 m de llargària, per una amplària variable, que oscil·lava entre els 40 m i 
els 250 m. Tamarells i jonqueres subratllaven l'espai halòfil. Minoritàriament, se'n diu 
també es Bassal.

Salobrar de s'Estany, es
Fonètica: ««ÇBRD««Èø
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
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Latitud: 4352.5
Longitud: 499.5
Situació: interior

Zona humida  de  ses  Salines,  en estat  natural,  situada a  sa  Colònia,  entre es 
Estanys de sa Sal i es Turó Redó. També es diu s'Encalentidor.
 
Salt des Claper, es
Fonètica: «ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Alt des Claper, lloc de la costa llombardera, situat 
prop des Caló d'en Ferrà, entre es Racó de s'Alt des Claper i sa Cova des Cap de sa 
Paret.  És  una  variant  deformada  per  homonimització  formal  i  homonimització 
semàntica, alhora.
 
Samaron
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Lloc no identificat de l'antic terme de Santanyí, de 6 jovades d'extensió,  que 
apareix documentat (ab. 1255) a La remenbrança de Nunyo Sanç (p. 147). L’etimologia 
és desconeguda.
 
Santanyí
Fonètica: ««Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Niu de s’Àguila, cap de la costa santanyinera situat 
a s’Estret des Temps, entre sa Pedra d’en Tià Batle i s’Enquetja. És usada pels mariners 
de Cala Figuera i sobretot pels de Portocolom, per trobar determinats llocs de dins la 
mar. Evidentment, és un topònim traslladat a partir del nom de la població. Cf. el nom 
de Campos aplicat pels mariners a sa Colònia.

Santanyí
Fonètica:  ««Èø.  La pronúncia  «Èø,  pròpia  de  Menorca  i  Eivissa,  ha  estat 
anotada també a Capdepera.
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
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Longitud: 511
Situació: interior

Població que exerceix la capitalitat del terme del mateix nom, un municipi situat 
al sud-est  de l’illa de Mallorca, entre la mar i  els termes de Felanitx,  Campos i  ses 
Salines. Està enlairada a 62 m damunt el nivell de la mar, sobre un discret turonet de la 
planura tortoniana. Allunyada uns 3 km de la mar, la vila ocupa una posició més o 
menys  central  dins  el  seu  territori.  Els  indicis  de  poblament  antic  hi  són  força 
importants:  de l’època pretalaiòtica, hi  havia potser una cova situada als voltants  de 
l’església medieval; se sap també que la part alta del turó (pels voltants de la cova) era 
ocupada  per  un  poblat  talaiòtic  i  que  el  poblament  hi  degué  persistir  amb  la 
romanització de la comarca, ja que es coneix una estatueta trobada pel mateix indret. La 
planificació urbana medieval fou realitzada l’any 1300 per ordre del rei En Jaume II, 
aprofitant la presència d’una antiga alqueria islàmica de 22 jovades que, malgrat no ser 
la més extensa, ja devia tenir una certa preponderància sobre les alqueries veïnes. Els 
terrenys que ocupen la vila pertanyien a Nicolau Bovet. Els primers documents relatius a 
l’església del Roser daten del segle XIV. Els atacs dels pirates i la proximitat de la mar 
foren la causa que durant el segle XVI la població fos tancada de muralla.  N’és un 
vestigi supervivent sa Porta Murada (vegeu l’entrada corresponent). La lluita constant 
contra  l’escassesa  de  pluja  obligà  a  construir  s’Aljub,  un  gran  depòsit  d’aigua  de 
titularitat pública, situat a la part baixa del nucli urbà. Altres edificis destacables pel seu 
interès historicoarquitectònic són les torres de defensa, els casal de sa Rectoria i la Sala 
(vegeu les entrades pertinents), a més de nombroses cases de factura antiga construïdes 
amb el famós pedreny de Santanyí. El gentilici és santanyiner.

Vegeu el cançoner.
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casals seus a l'alqueria de Santanyí. APF (1974: 33).
1266, 8 de gener. Bernat Carceller ven a Guillem Llobet dues jovades que té en el terme de Santanyí. APF 
(1974: 33).
1266, 23 d'agost. Pere Dalila i sa muller Berenguera venen a Arnau Riera un honor amb cases a l'alqueria 
Santanyí. APF (1974: 33-34).
1267, 20 d'agost. Guillem de Sta. Gràcia i muller Berenguera venen a Bernat Sabater un honor a l'alqueria 
Santanyí. APF (1974: 34).

1518



1271, 20 d'agost. Bernat Ferrer i sa muller Ermessèn venen a Bernat Sard unes cases que tenen «in villeta 
de Santo Anino». Entre els confrontants, se cita un camp de farratge d'en Bover (es Camp d'en Bover?). 
APF (1974: 34).
1271, 9 de setembre. Berenguer Arimbau i sa muller Elisenda venen a Pere Morei la meitat d'un rafal que 
tenen a Santanyí (vegeu sa Bassa des Llombau). Confronta amb carrer que va de Santanyí a l'alqueria 
Blanca, Rafal Roig, Porto Petro i litoral marítim. APF (1974: 34).
1274, 10 de maig. Es venen unes cases a Santanyí que confronten amb la plaça de davant la bassa. APF 
(1974: 34).
1280, 12 de setembre. Berenguer Puig, el seu fill i sa muller Adelaida estableixen a Berenguer Poblet un 
tros de corral en la parròquia de Santanyí. APF (1974: 34).
1280, 20 de novembre. Guillem Alegret estableix a Pere Santjoan unes cases en el terme de Santanyí. 
APF (1974: 35).
1281, 24 de gener. Guillem Gorgs i sa muller Jaumeta venen a Berenguer Arimbau la meitat d'un rafal que 
tenen a Santanyí (vegeu sa Bassa des Llombau). Confronta amb el camí que va a l'alqueria Blanca, el camí 
que va a Portopetro, rafal Roig i el seu honor. APF (1974: 35).
1286, abril.  Pere Morei i sa muller Guerava venen a Pere Mas la meitat de cert rafal que era de Berenguer 
Arimbau, en el terme de Santanyí (vegeu sa Bassa des Llombau). Confronta amb camí que va de Santanyí 
a l'alqueria Blanca, camí que va a Portopetro, rafal Roig i la mar. APF (1974: 35).
1287, 3 d'agost. Maria, viuda de Salvador Julià, i la seva filla Estela venen a Berenguer Solanes un camp 
de farratge a la parròquia de Santanyí. Entre els confrontants, se cita la plaça. APF (1974: 35).
1288, 25 de febrer. Guillem Joan i sa muller Guillema venen a Jaume Castell unes cases que tenen a 
l'alqueria Santanyí. Confronten amb la plaça. APF (1974: 35).
1288, 28 de juny. L'alqueria de Santo Anino confronta amb binilasar. Arxiu BVT, 12.
1291, 5 de maig. Arnau Bru ven a Humbert "Malleoli" unes cases en el terme de Santanyí. APF (1974: 
35).
1293, 22 d'abril. Vidal Bover estableix a Jaume Celià cases i terres a l'alqueria de Santanyí. APF (1974: 
36).
1293, 15 de juliol. Bartomeu Cifre i sa muller Galiana venen a Bartomeu Albert unes cases amb farraginal 
que tenen a Santanyí. Confronten amb l'església, camí de l'alqueria Poca, farraginal del clergue, etc. APF 
(1974: 36).
1293, 20 d'agost. Bartomeu Albert estableix a Bernat Marquès la meitat del farraginal que té a Santanyí. 
APF (1974: 36).
1293, 1 d'octubre. Jaume Sabater i sa muller Suau venen a Guillem Alborns la part que tenen a unes cases 
amb corral i figueres a l'alqueria Santanyí. APF (1974: 36).
1293, 6 d'abril. El terme de Santanyí [ço és: el terme de l'alqueria Santanyí] és un dels confrontants del 
Rafal Roig. APF (1974: 20).
1294, 21 de juliol. Berenguer d'Alella i sa muller Oliva venen a Bernat Barber tres hortets a l'alqueria 
Santanyí. Entre els confrontants, se citen la casa del rector i la plaça. APF (1974: 36).
1295, 12 d'octubre. Pere Morei estableix a Pere de Castellfollit un pati de cases a Santanyí. Confronta vers 
l'església, amb camí que va a l'alqueria Blanca i d'altres. APF (1974: 36-37).
1296, 30 d'abril. Andreu Sabater estableix a Francesc Estruc unes cases amb corral i hort a l'alqueria 
Santanyí. APF (1974: 37).
1296, 6 de desembre. L'alqueria Santanyí és un dels confrontants de l'alqueria Albocora. RRV (1973: 36; 
APF (1974: 20).
1297, 7 de novembre. L'alqueria Santanyí és un dels confrontants de l'alqueria Albocora. APF (1974: 20-
21.
1298?  10 de febrer.  Guillema, uxor q.  Joan Sabadell,  ven a Berenguer Vicens unes  cases i  pastures 
confrontants «in pedrono ecclesie (ecce)  sancti  agnini et ex aliis  tribus partibus in carrariis publicis». 
Arxiu BVT, 44.
1298, 29 d'agost. L'alqueria Santanyí és un dels confrontants de l'alqueria Rotja. APF (1974: 24).
1299. Guillem Rubiol i Gil Mercader estableixen a Bernat Escolà un clos de terra a l'alqueria Santanyí. 
Un dels confrontants és el camí que va de l'església al pou. APF (1974: 37).
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1320, Sentayy. RRV (1972: 8).
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1763. St. Agni. PcT.
1769, 15 d'agost, St. Agñí. Arxiu BVT, 561.
1773, Santagní. BVT (1962) 
1773, Santañí. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1775, Santangní. RRV (1982) 
1778, Santañir. Mapa d’Antonio Zatta. Venècia,  “Sa Nostra” (2000: 114).
1779, Sastañi. Mapa de Bernardo Espinalt y García. Madrid, “Sa Nostra” (2000: 180).
1784, 31 de maig, Santañir. PcGe.
1784, Santagñý. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1786, Santañí. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).
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1815, Santagñy. PcCl.
1816, 3 de maig, Santañy. PcGe.
1878, Santañy. PcT. 
1888, Santañy. PcT.

LES ETIMOLOGIES PROPOSADES

1. El rector Cerdà informa el 20 de gener de 1877 que l’ajuntament, per reparar l’acte 
vandàlic de la revolta de 1868, vol adobar les creus de terme i col·locar-ne de noves i 
donar  l’aspecte  religiós  al  poble  que indica  el  nom de Santanyí i  l’escut  del  Sant 
Anyell. RRV (2000: 210).
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2. «Santiani, que ve de "Sancti Agni", nom llatí pur, de s'època romana-cristiana, que 
significa  "del  Sant  Anyell",  (axí  com Santanyí  ve  del  diminutiu  "Sancti  Agnini", 
Anyellet)». J. P[arera] (1917: 99). 

3. «El nom de la vila mallorquina Santanyí no seria pas explicable si no sabíem que el 
titular de l'església parroquial d'aquesta població és un Sant Andreu. El nom d'aquest 
titular s'ha conservat amb evolució popular en el nom de la localitat  Santanyí d'ençà 
de l'època prearàbiga». A. Griera (1936: 161).

4. «Finalmente, en algunos casos encontramos un San- inicial que arranca de una raiz 
totalmente distinta. Basten tres ejemplos: Saneja de Gerona se entronca con Exeneja. 
Santenys de Gerona y  Santany [sic] de Palma de Mallorca  [!], que en otra ocasión 
hemos  intentado  relacionar  con  Sta.  Inés  o  con  S.  Dionisio,  se  entroncan  con 
CENTELLUS y con CENTENIACUS. L. López Santos (1960: 604).

5. «Desde el punto de vista fonético puede perfectamente proceder Santanyí del latín 
"Sancti Agnini"; pero necesitaríamos que la documentación antigua nos diese algún 
indicio histórico-cultural que confirmase la bella hipótesis del Cordero Santo». BVT 
(1960a).

6. «Santanyí pareix l’evolució del genitiu  Sancti Agnini, per ser aquella la parròquia 
del  Sant  Anyell;  llur  terminació,  quelcom  difícil,  ha  estat  objecte  de  diverses  i 
desbaratades grafies,  anc que tampoc hi ha uniformitat  a la documentació antiga a 
l’atribuir diferent valor a la y final i a la ñ com a abreviació (Sanct Agni, Sanct Agñy, 
Santany, Santañy, etc.)». VMaRV (1961-1962: 30).

7. «Encontramos nombres de origen religioso en todas las épocas y parece que alguno 
de ellos sobrevive de la época mozárabe, si no es anterior. Santanyí, el más popular y 
discutido, parece ser la evolución del genitivo "Sancti Agnini"». VMaRV (1964: 250).

8. «Probablemente del latín tardío "Sancti Agnini", 'del santo cordero', referido a la 
expresión  bíblica  Agnus  Dei  como nombre metafórico  de  Jesucristo».  J.  Mascaró 
Pasarius,art. «Santanyí» del CTM, III (Palma, 1964-1965), p. 1498.

9. «No debe confundirse Santanyí –siempre palabra aguda–  con el rafal Santiani, que 
en el Libre del Repartiment figura en el distrito de Inca.
No existen dificultades de orden fonètico para que Santanyí proceda de Sancti Agnini 
(así  se escribe generalmente en la abundante documentación que hemos registrado, 
toda, pràcticamente, en latín, del siglo XIII: Sancti Agnini, Sancto Agnino, Sti Agnini, 
Sto  Agnino).  Desde  el  punto  de  vista  histórico-cultural,  podría  justificarse  tal 
etimología considerando la importancia que tiene el cordero como símbolo tanto en el 
Antiguo como en el Nuevo Testamento y cuya interpretación se hace del todo precisa 
en las palabras del Bautista: «Ecce Agnus Dei...» . En las artes plásticas, desde el siglo 
III hasta culminar en las ilustraciones de los Beatos de Liébana y los pantocrátores, 
aparece el Cordero como representación de Jesucristo. Ya en el año 687 el Agnus Dei 
fué introducido en la missa. Por otra parte –acercándonos a lo estrictamente local–  en 
una de las claves de las bóvedas del Roser –siglo XIV– , junto a otras claves con las 
barras de  Catalunya y el escudo de  Mallorca, aparece el Cordero, de pié, posición 
ajustada a la visión del Apocalipsis: «agnum... stantem» .
Aparte de otras etimologías que se han insinuado –GRIERA, LÓPEZ SANTOS–  pasando por el 
pintoresco  Senteñir  –«sin teñir» , de una grafía que abunda en el XVIII–  creo ha de 
tenerse en cuenta la especial  característica del diminutivo  agninus que convierte el 
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cordero  joven  en  anyí,  anyins,  ‘lana  del  corderillo’,  palabra  bién  viva  entre  los 
pastores.
En cuanto a la manera de escribir este topónimo encontramos una variada selva de 
modos  de  hacerlo:  Sant  Anyi,  Sentanyí,  Senteñir,  Santagni,  Santañi,  St.  Agñy, 
Santagny..., etc., que se han polarizado entre la forma municipal, Santañy, de fines del 
siglo  pasado,  absurda  por cuanto  convierte  en llana  una palabra  indiscutiblemente 
aguda, y Santanyí, adoptada por la immensa mayoria de gente y por todas las personas 
cultas». BVT, art. Santanyí del CTM, p. 1498-1500.

10. Santanyí s’inclou en una llista de noms mossàrabs. J. Coromines (1965: 257).

11. «Probablemente del latín  tardío  «Sancti  Agnini»  (del  Santo Cordero)».  E. Sans 
Rosselló (1971: 119). 

12. «También lo prueban [el llenguatge mossàrab] los topónimos antiguos terminados 
en -o átona,  como [...].  Santanyí  parece  representar  un "Sancti  Agnini"  alusivo  al 
santo cordero ("anyell" en catalán) como símbolo de Cristo». F. de B. Moll (1974: 
363).

13. «El nom de Santanyí, com el de Santa Ponça i altres, són el viu record de l'època 
mossàrab, anteriors per tant a la conquista; i és una prova que demostra que hi hagué 
una comunitat cristiana en el nostre poble abans de la dominació sarraïna.
El significat és clar, fa referència al Sant Anyell, símbol metafòric del Fill de Déu, tan 
estès  dins  tota  la  cristiandat,  i  del  que  es  troba  abundant  representació  dins  la 
història». APF (1974: 14).

14. «Etimologia: incerta,  però probablement del llatí  medieval  sancti  *agnini, ‘del 
sant  anyell’  referit  a  l’anyell  com  a  símbol  de  Jesucrist  («agnus  Dei»).  L’escut 
d’armes de la vila de Santanyí porta dibuixat l’anyell pasqual, cosa que tant pot ser 
una prova de l’origen indicat com una conseqüència heràldica de la tradició existent 
sobre l’anyell diví com a patró de la vila». DCVB (1977). 

15. «Conservaven, [els mossàrabs], generalment la "o" final llatina [...]. Sembla però 
que la -"o" es perdia en certs sufixos, com [...] -"ín" < -INU: "Santanyí"». M. Sanchis 
Guarner (1980: 94).

16.  «Escruixit  de la  idea que algú pugui  prendre  la  meva cita  d'aquests  testimonis 
romànics de l'adjectiu AGNINUS com alguna mesura d'aprovació per part meva d'una 
absurda etimologia que ha circulat del NL mall. Santanyí, m'anticipo a desaprovar-ho. 
Nom de la  cristiandat  preislàmica (és  ridícul,  doncs,  recolzar  la  idea en un segell 
municipal), en la qual no hi ha dificultat fonètica ni de cap mena a partir de SANCTA 
AGNÉS, acusatiu AGNÉ(M) (cf. Santagaldana nom preislàmic a Menorca, etc.) puix 
que -ainé havia de tancar-se en -ainí segons les normes àrabo-mossàrabs. ¿Qui sap res 
de l'advocació  de les esglésies  balears  en temps visigòtics?  Que  Sanctus  Agnus es 
convertís en un nom objectiu de Jesús, i més, en un topònim, és ja sense exemple i 
idea forçada; pensar que es pogués fer això amb un adjectiu AGNINUS és, si més no, 
una extravagància.  Però totes esdevenen possibles  quan entren en joc prejudicis de 
sagristia  o  preocupacions  municipals».  Joan  Coromines,  DECat.  s.  v.  anyell,  I, 
(Barcelona, 1980), p. 339b35.

17. «Sancti Anni és al  Llibre del Repartiment un rafal molt gran d'etimologia fosca. 
És  possible  fer-lo  derivar  del  llatí  Sacti [sic] Agnini (>Sant  Anyell),  i  també 
identificar etimològicament aquest topònim d'Inkan amb l'alqueria "Santanyí" del juz' 
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de Muntu #y [avui se sap que era de Manqur]  que després  es convertiria  en l'actual 
municipi del mateix nom». À. Poveda Sánchez, (1982: 155).

18. «Santanyí (el Sant Anyell o Santa Agnès)». E. Moreu-Rey (1982: 96).

19. «També, com a records dels mossàrabs, es poden citar certes toponímies cristianes 
que trobaren els conquistadors com [...], Santi Agni (Santanyí)». J. Capó Villalonga 
(1985: 60).

20. «SANTANYÍ i SANTANIX. El primer és el nom d'un municipi i d'una vila. I el 
segon, el nom d'una plaça de la vila de Porreres dins el que fou territori de l'antiga 
alqueria de Passaratx.
Deixant  en suspens  l'etimologia  tan  debatuda,  i  un poc  obscura,  de  Santanyí,  ens 
interessa cridar l'atenció sobre Santanix; i indicar la quasi seguretat que hi ha d'haver-
hi  una relació  entre  els  dos noms.  De  Santanix  el que sabem és el  que J.  Lladó i 
Ferragut resumeix d'alguns capítols  de la descripció escrita  per fra Joan Cervera c. 
1750,   sobre  Origen de la devoción  de la Santa Cruz de Porreras.  Sus milagros.  
Descripción  de  la  villa...:  «Hasta  el  año  1300  la  población  consistía  en  algunas 
casas... cuyos nombres y emplazamientos conocemos por tradición oral... Son Porro, 
Son Cardils...  y la tercera era Passaraix,  situada en la plaza de  Santanix, y por una 
cruz que se hizo... Creu de na Mal. Aun algunos llaman a todo este barrio, Passaraix» 
[...]. 
Ha  d'haver-hi  una  relació  entre  els  dos  noms  Santanix  i  Santanyí.  Amb caràcter 
eminentment  provisional,  suposant  que tots  dos noms provenguin  de la  cristiandat 
anterior  a la Conquesta, es pot imaginar, com una explicació coherent, que ambdós 
venguin  de  SANCTA AGNÊS.  Santanix  hauria  conservat  la  s final  i  en  Santanyí  
s'hauria eliminat com és normal en les dels nominatius. En Santanyí la -gn-- ha donat 
la palatal -ny- ; en Santanix, davant la palatal final, -x, l'altra palatal s'ha dissimilat en 
-n. Coromines insisteix en el que ja té escrit  i publicat (DECat. I, 339): AGNÉS és 
una realitat de tota la Cristiandat (i el canvi de eta en i s'explicaria ja per la pronúncia 
del grec hel.lenístic,  i més per la fonètica mossàrab), mentre que AGNINUS és una 
invenció  hipotètica purament,  des de tots  els  punts  de vista:  hagiogràfic,  històric i 
lingüístic». J. Coromines i JMP (1989: 254).

21. J. Coromines, tot parlant dels prejudicis de l'església mallorquina, diu el següent: 
«D'on allò del «mossarabisme viscós»  (no rellisquéssim!). Ai! «con la Iglesia hemos 
topado, Sancho» . D'intrigues i disputes internes clericals o monacals ve segurament la 
resistència  a  admetre  les  evidents  etimologies  toponímiques  de  Santanyí  SANTA 
AGNÈS  (acus.  AGNÉN  o  baix-grec  AGNÍ)  entestant-se  en  el  «prefabricat» 
SANCTUS *AGNINUS».  J. Coromines, DECat. s. v. prim, VI, (Barcelona, 1990) p. 
819a13-20. 

22. «Sant Enieli. Actualment Santanyí. És un dels suposats noms hagiogràfics encara 
no ben resolt.  Per a la interpretació de la primera part  del topònim convé tenir  en 
compte que per accedir  a la plana on està situat  aquest  lloc és necessari  pujar  uns 
costers  suaus que justifiquen la utilització  del mot àrab sanad =  costa, més bé que 
cercar  una  derivació  de  sanctus  =  sant.  El  segon  component  és  considerat 
tradicionalment  com una  deformació  del  llatí  agnulus  =  anyellet,  però  creim que 
s'hauria de relacionar amb an-nawâwîl o an-nawâ'il, pl. de nawwâla = cabana feta de  
fullaca, una paraula magribina [...] ja registrada al Glossari de Leiden com tugurium, 
cellula parva, al Vocabulista com tugurium, i a ALCALÀ com casa pagiza, choça, la 
qual cosa fa pensar que no fou estranya a l'àrab parlat a Mayûrqa. El seu significat, 
doncs, equivaldria  a  costa,  coster  o  pujada de les cabanes de fullaca. Es tracta per 
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tant de la transformació del significat d'un topònim àrab que els nous pobladors, per 
homofonia, convertiren en un nom de sentit religiós». AMC i GRB (1993: 149).

23. «Santanyí: Sanctus Annius? [...] Existia ja el nom de Santanyí abans dels àrabs? 
Tot fent una arriscada hipòtesi, jo, de vegades m’he preguntat si això de Santanyí no 
hauria  estat  en  data  passada  més  o  menys  remota,  Sanctus  Annius».  M.  Ferrà  i 
Martorell (2006: 120).

L’autor d’aquesta malabàrica proposta etimològica aporta el nom d’Annius, 
un sant bisbe d’Alexandria del segle I, per mostrar que era un nom freqüent entre els 
romans  i  ens  recorda,  a  més,  que  aquell  port  d’Egipte  mantenia  en  altre  temps 
espesses relacions comercials amb Mallorca. 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ I APROXIMACIÓ ETIMOLÒGICA

D’entrada, cal dir que Santanyí és un topònim que posa molta resistència a una 
interpretació diàfana, com passa sovint amb els noms d’antigor remarcable. Per tant, tot 
el que se’n pugui dir és pura especulació. Això no obstant, és bo que intentem treure el 
profit màxim a la minsa informació que tenim a l’abast. 

Sembla  bastant  clar  que  es  tracta  d’un  hagiotopònim,  tot  i  que  hi  ha,  com 
veurem, dos investigadors que en neguen, conjuntament, el caràcter religiós. Els altres 
que s’han acostat a l’etimologia s’inclinen a veure-hi un nom compost amb un primer 
element  derivat  del  llatí  SANCTUS.  Més  discrepàncies  s’observen  en  tractar  el  segon 
element. No sembla que ningú es pugui prendre seriosament la temptativa etimològica 
de Griera, el qual relaciona el nom amb sant Andreu, el titular de la parròquia (!). Per 
contra, la de J. Coromines (compartida un cop amb JMP), que hi veu una santa Agnès, 
és seguida, com hem vist  abans,  de manera dubitativa per E. Moreu-Rey. És massa 
evident que la proposta de M. Ferrà i Martorell no té cap ni peus i que és molt més 
arriscada que allò que diu l’autor, quan parteix d’un antropònim paroxíton que hauria 
donat un topònim oxíton. 

Només l’etimologia proposada per Antoni Mut i Guillem Rosselló (1993: 149), 
nega el caràcter hagiogràfic del topònim. L’element  sant seria, segons aquests autors, 
l’evolució  de l’àrab  sanad, amb el siginificat de ‘costa’ i l’element físic que donaria 
suport a tal afirmació, seria la pujada que des de la conca quaternària de Campos arriba 
al terme de Santanyí. En un altre treball ja vaig mostrar el meu escepticisme davant 
aquesta interpretació per l’àrab, referida, però, a un hagiotopònim manacorí (CA, 2002: 
239-240). Em sembla abusiu aprofitar la presència de qualsevol diferència topogràfica 
per fer derivar hagiotopònims ben diàfans de l’àrab sanad. En el cas que ens ocupa, a 
més, és necessari tenir present que a l’època medieval aquest desnivell no establia un 
contacte directe amb Santanyí, una alqueria de  XII jovades, perquè entremig hi havia 
Binilassar, una altra alqueria de XXX jovades (avui Son Danús), que encara conservava 
la denominació precatalana a mitjan segle XVII.

Les restants propostes giren unificades al voltant d’una etimologia llatina que, 
segons els autors, hauria passat els filtres de la dominació musulmana. Per als que la 
segueixen, el llatí SANCTI *AGNINI en seria l’ètim, al·lusiu a l’Anyell Sant de l’eucaristia, 
com a símbol metafòric de Jesucrist.

No hi ha, en la fonètica del topònim, cap indici que permeti detectar-hi un sol 
element precatalà. És sospitós que La Remenbrança... de Nunó Sanç (p. 146), anoti les 
propietats locals del comte sota l’etiqueta la part d’Adia (< àr. al dai’a ‘el llogaret) i no 
sota el nom de Sant Enieli, que és la grafia de l’alqueria que s’identifica amb l’actual 
Santanyí. No seria estrany que aquesta alqueria, sobre la qual es desenvolupà la població 

1525



ja abans de l’ordenació del rei Jaume II, hagués tengut el nom àrab Aldaia (transformat 
en Adia per l’escrivà català) i que Santanyí fos una creació desarabitzant i religiosa, 
sorgida ben prest dels repobladors catalans, que hi aixecaren una església, probablement 
en el mateix segle XIII. 

La proposta que ací es farà segueix la clàssica (a desgrat de l’opinió en contra de 
J. Coromines), encara que només parcialment, ja que, a parer del qui subscriu i com ja 
s’ha  dit  abans,  la  fonètica  del  topònim  no  mostra  cap  supervivència  d’elements 
precatalans i la documentació primitiva llatinitza una denominació que molt bé pot ser 
obra dels  catalans  que arribaren amb la  conquista.  Alguna d’aquestes  llatinitzacions 
mostra tendències fonètiques de l’època, com la primera (Sancti Aini, 1236) que palesa 
una dissimilació de nasals equiparable a la de vocables i  antropònims actuals  i  a la 
d’altres topònims antics  (sagnar > sainar, Susanna > Susaina, Anna > Aina, Agnès > 
Ainès; Taraxna > *Taranna > Taraina i, potser, Sixneu > Sineu).

Cal tenir present a l’hora d’intentar establir la filiació del topònim el que ja havia 
dit B. Vidal i Tomàs el 1964/1965, el qual va fer notar que  anyí és encara avui una 
paraula viva localment, amb el significat de ‘llana de l’anyell jove’. És la llana que no 
forma el vell cohesionat de les ovelles, sinó que és desfà. El vocable és corrent entre els 
pastors i els pagesos que manegen bestiar de llana i antigament ho devia ser també entre 
les llapassadores (dones que netejaven la llana de llapasses i cagolles). És un  vellus 
agninum, si ho havíem de dir en llatí. Entre els segles XIV i XVI, el significat del mot, 
procedent d’un adjectiu llatí que s’havia substantivat, era el mateix que en l’actualitat. 
Nombrosos documents, relatius a la comercialització de la llana de les ovelles i dels 
anyells ho proven, tot i que n’hi ha d’ambigus que, malgrat això, ens interessen, perquè 
permeten entendre el mot anyí com a ‘anyell’. Heus ací la mostra de tots:

1390, 15 d'abril. Es reclama el valor de 4 quintars de llana i mig quintar d'anyins. RRV (1997: 85).
1447, 29 d'abril. Francesc Lossano, ciutadà de Mallorca, ven a Guillem Huguet de Maó una captiva russa, 
preu de 8 quintars i una rova d'anyins que ha entregat, RRV (1998: 74).
1451, 29 d'abril. Es ven una esclava per preu de 8 quintars i una rova d'anyins. RRV (1985b: 259).
1467, 19 de març. Es ven mig quintar d'anyins pel preu de 2 lliures. RRV (1985b: 252).
1469, 26 de novembre. Es ven un quintar d'anyins blancs pel preu de 4 lliures. RRV (1985b: 217).
1470, 18 de juny. Es reconeix un deute de 9 quintars, una rova i 8 lliures i mitja de llana blanca i 4 
quintars, dues roves i 8 lliures d'anyins; la llana a raó de 7 lliures i deu sous i els anyins a 6 lliures. RRV 
(1985b: 212).
1486, 20 d'octubre. Es ven mig quintar d'anyins per preu de 25 sous i dos quintars i mig de llana, a raó de 
quatre lliures el quintar. RRV (1987b: 78).
1488, 24 d'abril. En l'inventari de béns d'Andreu Danús, de Benilassar,  se citen 15 quintars de llana i 
anyins. RRV (2000: 84).
1491, 7 de novembre. A Menorca, es ven un quintar d'anyins per 3 lliures. RRV (1987b: 81).
1492, 10 de març, En el lloguer d'una possessió, s'estipula l'entrega de la llana i els anyins, pel preu que 
valdran a la plaça de Ciutat. RRV (1997: 189).
1498, 21 de gener. Es ven la llana d'ovelles i anyins, pel preu que valdran, a la plaça de la quartera de 
Ciutat. RRV (1975b: 211).
1500, 17 de gener. El pagament d'un lloguer d'una possessió es fa parcialment en espècies, que inclou els 
anyins al preu que valdran. RRV (1987b: 90).
1500, 18 de setembre. Es promet a un paraire la llana d'una possessió a 6 lliures el quintar i els anyins a 4 
lliures. RRV (1987b: 84).
1501, 7 d'agost. En el lloguer de la possessió Binimaclà (Binimel·là), s'estipula que s'ha d'entregar la llana, 
formatge i anyins. RRV (1987b: 93). Segons un document de 1502 del mateix notari, referit a Beniatram, 
el llogater ha d'entregar la llana, els formatges i els anyells. RRV, íd., íd.
1505, 17 de novembre. Un pagès reconeix un deute que pagarà amb la llana i anyins de la seva possessió.  
RRV (1987b: 92).
1517, 17 de novembre. Un pagès de Ciutadella pagarà els deutes amb la llana i anyins de la seva possessió 
les Angoixes. RRV (1987b: 92).
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El llenguatge popular ens en lliura una altra mostra en un fragment d'una 
codolada sobre Sant Vicent Ferrer, recollida pel qui subscriu a s’Alqueria Blanca:

«Cercaven pèls de llimac / per fer flassades / i llana de variades / i demés anyins / i les cercaven 
pes pins / de Ca n'Alou».

Però, en canvi, dos documents anteriors a tots els ressenyats, el primer dels quals 
data de dotze anys després de la conquista catalana i el segon de devuit, mostra que 
almenys en la primera meitat del segle XIII la paraula designava l’anyell mateix.

1241, 22 d’agost. Pere Ivañez promet a Arnau, llibert, que el proveirà d’aliments i de vestits i cobrarà, per 
salari anual, deu caps d’anyins. RRV (2001: 58).
1247, 10 de juliol. En una relació de drets sobre l'alqueria Boniafatu de Felanitx, se citen entre altres béns 
un parell d'anyins. RRV (1972b: 23 i 1997: 12).

Encara a principis del segle XVI trobam la paraula feminitzada i fent referència a 
l’animal jove – tot esmentant-ne la pell–  i no a la seva llana:

1505, 28 de maig. Item una altra tramesa de 620 pels de anynes... RRV (1998: 111). 

A parer meu, tenim una referència del substantiu anyí, amb el significat que ens 
interessa, però amb la variant arcaica (h)annins a L’Espill de Jaume Roig: 

«cuinen divendres / ab faves tendres, / cebes e alls, / carn a tassalls, / galls e hannins; », ed. 62 i 
"la Caixa", MOLC, 3, 1a. ed. (Barcelona, 1978), p. 117-118.

Hem constatat, doncs, que a partir del final del XIV, una metonímia havia activat 
la modificació semàntica. Entre els nous pobladors medievals,  abans d’aquest  canvi, 
anyí i anyell devien tenir més o menys el mateix significat i tal vegada hi hagué alguna 
fluctuació en aquest sentit en el nom de la vila, ja que és possible llegir la grafia Sant  
Enieli de la Remenbrança com a sant anyell, si donam els valors pertinents als dígrafs 
ni i li. No hi fa res si per una vegada l’heràldica no està renyida amb l’etimologia, ja que 
l’anyell apocalíptic que senyoreja l’escut de la vila té més de sis-cents anys de vigència i 
si avui no està dempeus hi va estar fins a principis del segle XVIII.

La popularització  de l’anyell  com a símbol  de  Jesucrist  fou extraordinària  a 
l’època de la conquista i molt abans. La pintura de les esglésies romàniques n’és un bell 
testimoni, així com també la nostra literatura:

«a aquesta gent morisca...los girarà a creure en aquell Anyell qui portà los pecats del món». 
Curial Güelfa, MOLC, p. 250.

«Lo retengut / poble prou bo / per Faraó / com a catiu, / restà tot viu / e féu-lo franc / aquella 
sang / del sant anyell, ». Jaume Roig, Espill o llibre de les dones, ed. 62 i l"la Caixa", MOLC, 3, 1a. ed. 
(Barcelona, 1978), p. 200.

Un problema essencial en bastir aquesta etimologia basada en l’Anyell Sant, que 
tant escarrufà J. Coromines, ha estat trobar algun paral·lel que denoti la mateixa idea a 
qualsevol  punt  del  món romànic,  o  fins  i  tot  fora.  Potser  una recerca intensa en la 
toponímia menor donaria fruits en aquest sentit. Ara per ara, ens haurem de conformar 
amb l’únic ajut que proporciona un topònim italià de la zona de Nàpols. Al costat de 
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Sorrento hi ha la població de Sant’agnello (gentilici santanellese) que es basa igualment 
en un anyell sacre. No en coneixem l’origen, que pot ser antroponímic i tardà, però tant 
se val, davant les imbricacions que tenen els noms de persona i els de lloc. És un anyell 
sant que funciona com a nom propi d’un lloc, vengui o no del nom d’una persona. Un 
Santuanni del  municipi  de  Mògoro,  a  Sardenya  (G.  Paulis,  1987:  181),  aconsella 
prudència davant l’observació a la mateixa illa de noms com Santu Ianni i Santu Juanni 
(Íd: 225 i 412, respectivament). Cal dir també que  Santagni és un cognom portat per 
persones residents a diversos estats, tot i que presumiblement deuen ser totes d’origen 
italià.

Cal dir, finalment, que costa de creure en una altra santa Agnès, la que proposà 
també el mestre Coromines per al rafal Santiani. Si no és un paral·lel del Santu Ianni 
sard, és factible veure-hi un congènere del nom de la nostra població, tot i que sembla 
més antic i basat en el substantiu llatí. Del suposat topònim porrerenc de Santanix, en 
l’actualitat ningú no en sap res.

Saragall, es
Fonètica: ««R«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514
Situació: litoral

Variant antonomàstica, no cartografiada, des Saragall de sa Talaia Vella, situat a 
la costa de Santanyí, entre Cala Figuera i es Caló de ses Agulles i entre es Dolç des 
Saragall de sa Talaia Vella i  es Regatell.

VMaRV (1961-1962: 34).
 
Saragall, es
Fonètica: ««R«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Parcel·la en forma de T, situada a la Costa, vora s’Era de Can Maimó. Hi ha un 
regueró que drena les aïgües de pluja, entre les corbes dels 80 m i els 85 m, vora s'Era 
de Can Maimó.
 
Saragall, es
Fonètica: ««R«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de forma irregular amb pocs arbres, situada a la Costa, vora Can Maimó, 
dins sa Tanca Gran, sobre la corba dels 75 m.
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Saragall, es
Fonètica: ««R«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior

Tanca  conradissa  amb arbres,  de  forma  irregular,  situada  a  Santanyí,  a  Son 
Marimon, entre sa Tanca des Garrovers i es Pletó. També és designada amb el nom de 
sa Tanca de ses Figueres. És el punt on es comença a definir el llit de l'aigua procedent 
de Son Sanç. És part de la conca de s'Amarador.
 
Saragall, es
Fonètica: ««R«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de  conreu  sense  arbres,  situat  a  Santanyí,  dins  un  petit  afluent  des 
Torrent d'en Roig, entre sa Bassa des Pinar i sa Costa des Metge Miquel.
 
Saragall, es
Fonètica: ««R«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Capçalera d'un regueró, antigament conreat, situat a Santanyí, dins sa Pleta Gran 
de Son Danusset. Drena les aigües cap a la conca de Campos. Es troba a una altura 
compresa entre els 75 m i els 85 m sobre el nivell de la mar. 
 
Saragall, es
Fonètica: ««R«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 513
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal,  situada a Santanyí, a Son 
Cosme Ponç, vora sa Tanca Petita i sa Tanca de sa Barraca.
 
Saragall, es
Fonètica: ««R«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
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Latitud: 4357
Longitud: 507.5
Situació: interior

Nom d'una casa i sis tanques de forma rectangular, situades a Santanyí, entre Son 
Salom, es Turó i ses Rotes des Rafal Nou. Tenen la motivació en la capçalera d'una 
modestíssima conca hidrogràfica tributària des Camp d'en Torrella, emmarcada per les 
corbes de nivell dels 60 m i els 75 m. 

CTM, p. 1518.
 
Saragall, es
Fonètica: ««R«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, en el lloc de 
sa Barrera d'en Polla, entre les tanques dites Cala Figuera i na Pericona. Constitueix el 
naixement des Torrent d'en Busques.

Saragall d'en Cosina, es
Fonètica: ««R«ÇÆD«NÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Conjunt de nou trinxes de terreny conradís amb arbres, situat a Cas Perets, entre 
na Llarga i Can Curt. Són franges de terreny romboïdals d'uns 350 m de llargària i d'una 
amplària variable. Algunes estan migpartides. Formen un regueró una mica marcat per 
la corba de nivell dels 60 m.
 
Saragall d'en Morge, es
Fonètica: ««R«ÇÆD«È�RZ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Nom d'una  parcel·la  de  sa  Marina,  situada a  ses  Salines,  entre  sa  Pleta  d'en 
Bonico i es Vergeret de sa Vall. És un conradís amb ametlers, alguns garrovers i un petit 
mitjà amb ullastres, mates, estepes negres, porrasses i esparregueres. La corba de nivell 
dels 35 m marca un poc aquesta depressió que condueix les aigües a l'estany dit  es 
Tamarells, dins la possessió de sa Vall.
 
Saragall de na Rosa, es
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Fonètica: ««R«ÇÆD««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 513.5
Situació: interior

Tancó de conreu amb arbres,  en forma de  trapezi  rectangle  i  sector  de curs 
hidrogràfic de la conca de s'Amarador, que rep l'aigua des Torrent d'en Jana i l'aboca en 
es Torrent d'en Bonjesús. No se sap qui era la persona que deixà el prenom en aquest 
topònim.
 
Saragall de s'Ullastre, es
Fonètica: ««R«ÇÆD«È9R«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Aragall de s'Ullastre, pesquera situada a la costa 
llombardera, prop des Cap de ses Salines, entre es Cap des Toro i sa Falç de sa Punta 
des Far.
 
Saragall de sa Talaia Vella, es
Fonètica: ««R«ÇÆD«««Ç9«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514
Situació: litoral

Petit curs torrencial de la costa de Santanyí, situat entre Cala Figuera i es Caló de 
ses Agulles i entre es Dolç des Saragall de sa Talaia Vella i es Regatell. És un torrentell 
suspès, molt discret, no gens encaixat, poblat de pins barraquers. Modernament algú ha 
excavat un seient a la roca, del qual surt un braç esculpit amb el puny estret.

Sauló, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tancó de conreu amb arbres, de forma romboïdal,  situat  a s'Alqueria Blanca, 
entre Ca l'Amo Andreu Bet i s'Aljub.

Seca, na
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
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Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Pesquera situada en el litoral calongí, a sa Punta Grossa, entre s'Olla i es Cocó 
des Lli. Pren el nom de la llarga roca sotaiguada que es projecta uns 30 m cap a dins la 
mar en direcció nord-est.

CTM, p. 1518; MGM, 43-11a. VMaRV (1961-1962: 44).
 
Seca, na
Fonètica: «È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 504
Situació: interior

Conjunt d'unes setze tanques de conreu, amb arbres, situat a ses Salines, entre 
n'Escolana i sa Rota.

1713, 23 de març. En un lloguer de les Salines, s'especifica que el llogater deixarà na Ferrera i na Seca 
com a guaret d'una rella. RRV (2000: 161).
1818, ne Seca. Apeo de Garay (Santanyí).

Seca de sa Fosca, sa
Fonètica: «Ç««D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Pesquera de rall de la costa llombardera, situada entre es Bauç i Cala Figuereta, 
dins el sector de ses Piquetes, entre es Racó des Xot i es Turmassot de sa Pedrera. Hi ha 
una tenassa a flor d'aigua d'uns 5 m de llargària. Darrere hi ha rocasses esllavissades del 
penya-segat. Hi agafafen salpes a hora foscant.
 
Seca de sa Fosca, sa
Fonètica: «Ç««D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Roca a flor d'aigua de la costa llombardera, situada a s'Almunia, entre sa Punta 
des Homes i es Racó des Rafal. És pesquera de rall i es diu així perquè d’hora queda 
dins l'ombra i les salpes hi pasturen molt tard.
 
Seca des Al·lots, sa
Fonètica: «Ç««D«È�
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat a s'Almunia, entre sa Cova des Vell Marí i sa 
Punta des Homes. Hi ha una tenassa d'unes 3 passes d'amplària, a uns 2 pams sobre el 
nivell de la mar. S'hi banyava l'al·lotalla des Llombards.
 
Seca des Ases, sa
Fonètica: «Ç««D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Lloc de la costa des Llombards, situat a s'Almunia, entre es Morro de sa Truja i 
es Maquer. Davant hi ha un petit illot. Es diu així perquè els llombarders hi duien els 
ases a rentar durant l'estiu.
 
Seca des Caló de n'Adrover, sa
Fonètica: «Ç««D««ÇD««DRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Roca de la costa llombardera, situada entre es Caló de n'Adrover i sa Cova des 
Caló de n'Adrover. És una tenassa a flor d'aigua d'uns 15 m de llargària per uns 5 m 
d'amplària.
 
Seca des Castellets, sa
Fonètica: «Ç««D««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Roca  des  Castellets,  situada  a  la  costa 
llombardera, prop des Caló des Moro, entre sa Pesquera des Blanquer i ses Pedreres des 
Castellets.
 
Seca Fesa, sa
Fonètica: «Ç««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
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Situació: litoral

Variant  no cartografiada de sa  Roca Fesa,  pesquera de la  costa  de Santanyí, 
situada prop de Cala Santanyí, entre es Tendre i sa Pedrassa. Recollida en es Llombards 
d'un sol informant.
 
Seca Llarga, sa
Fonètica: «Ç««È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Roca plana del litoral de Santanyí, situada a flor d'aigua, dellà s'Almunia, en es 
Cingle d'en Palou, entre es Davallador de ses Falconeres i es Davallador des Cingle d'en 
Palou. Orientada cap a llevant, té 28 passes de llargària per 6 d'amplària màxima. Està 
situada al  peu d'una duna fòssil  que té  una inclinació de 45 graus i  mostra  senyals 
d'haver estat explotada.
 
Seca Redona, sa
Fonètica: «Ç«««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 510
Situació: litoral

Roca de la costa des Llombards, situada prop de s'Almunia, entre sa Pesquera 
des Forner i sa Punta Curta. És pesquera de rall, però també de canya. És una tenassa 
gran, semicircular,  d'uns 7 m de radi que a darrere té un terreny rost,  tot  de marès, 
depositat al peu d'un cingle.

Secorrada, na
Fonètica: ««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511
Situació: interior

Conjunt  de vuit  tanques de formes diverses,  amb arbres i  sectors de pletes i 
actualment amb algunes cases de segones residències, siuades a la Costa, entre es Coll i 
ses Pletes d'en Toni Jordi. El topònim pot fer referència a algun antic incendi, però no es 
pot afirmar amb seguretat.
 
Secret d'en Bielet, es
Fonètica: ««ÇR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358.5
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Longitud: 520.5
Situació: litoral

Amagatall de contraban, situat al litoral de Calonge, dins es Caló des Corrals, 
entre sa Cova Roja i sa Pesquera des Secret. S'obre dins una coveta natural situada ran 
de mar. S'hi entra a través d'un portal artificial, orientat al nord / nord-est, que té una 
amplària de 0'60 m per una altària de 0'80 m. Es tapava amb una post o llosa col·locada 
en posició horitzontal. L’entrada dóna pas a una cambra de 4 m de llargària per 3'30 m 
d'amplària i 1'60 m d'altura, que té, a l'esquerra, una petita obertura natural que permet 
vigilar l'entrada marina del caló. Un segon portal artificial situat a mà dreta, de 0'65 m 
d'amplària per 0'45 m d'altària, és l'accés a una cambra secundària que s'allarga 5 m 
transversalment  i  2'10 m longitudinalment,  amb 1'30 m d'altura. Des de l'entrada de 
l'amagatall es divisa es Faralló de Cala Ferrera. L'autor d'aquesta cambra recòndita fou 
el calongí Gabriel "Bielet", traspassat vers els anys trenta.
 
Secret d'en Cebrià Donat, es
Fonètica: ««ÇR«««BRÇDÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515.5
Situació: litoral

Antic  amagatall  de contraban, situat  a  la  costa  de Santanyí, dins  s'Estret  des 
Temps, entre sa Pedrera d'en Donat i sa Pedrera Vella. És d'accés impossible sense l'ajut 
de cordes, pel fet que va caure el turmassot que tapava l'entrada i permetia pujar-hi. 
S'obre  al  front  vertical  d'una  duna  fòssil  a  uns  5  m  d'altura,  al  costat  de  la  mar. 
L'obertura és petita. Era d'un home dit Cebrià Ferrer Vidal, àlies Donat. La mort sobtada 
d’un guàrdia civil està relacionada amb aquest indret (vegeu es Clot).
 
Secret d'en Palles, es
Fonètica: ««ÇR««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral

Antic amagatall de contraban, situat a la costa de Santanyí, entre es Caló des 
Sivinar i s'Estret des Temps, dins sa Cova des Dolç, a l'indret més profund. No és gaire 
gran.  El  topònim  es  relaciona  amb  sa  Barraca  d'en  Palles,  que  es  localitza  en  les 
immediacions. Palles és malnom santanyiner.
 
Secret d'en Paulo, es
Fonètica: ««ÇR««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: litoral
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Antic amagatall de contraban, desaparegut, situat a la costa de Santanyí, entre es 
Caló des Sivinar i  s'Estret des Temps, a la part  alta de sa Cova des Dolç, prop des 
Davallador  de  na  Patera.  La  penya  on  es  trobava  va  caure.  L'antropònim  Paulo, 
masculinització de Paula, és malnom santanyiner que es relaciona amb sa Barraca d'en 
Paulo, que és prop d'aquest lloc.
 
Selleta, sa
Fonètica: «È´««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4346.5
Longitud: 505.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa des Llombards, situada entre es Màrmols i es Cap de ses 
Salines i entre es Banc des Racó de sa Selleta i es Pou Salat. La motivació del nom no 
és fàcil de trobar i potser ha estat víctima de l'erosió marina. Cal deduir que hi havia 
alguna roca que feia una mena de coll, imitant la forma d'una sella.

CTM, p. 1544; MGM, 44-8e. La situació és errònia.

Sementer, es
Fonètica: «««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511.5
Situació: interior

Nom d'unes deu tanques, amb arbres, situades a la Costa, dins sa Talaia, entre el 
turó de sa Talaia i na Campins i entre es Pou Nou i na Jaume.
 
Sementer, es
Fonètica: «««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 507
Situació: interior

Tanca sense arbres, en forma de pentàgon irregular, de quasi 400 m de llargària per 350 
m d'amplària màxima. Està situada a ses Salines, dins es Xebel·linar, vora es Camp des 
Pou.

Sementer d'en Poncet, es
Fonètica: «««ÇD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508
Situació: interior
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Camp de forma rectangular, dividit en dues o tres parcel·les, situat a Santanyí, 
vora es Carreró de s'Eixorca.  S'hi veuen ametlers residuals i qualque figuera.  Deu el 
nom a un tal Miquel Picornell "Poncet".
 
Sementer d'en Ramon, es
Fonètica: ««ÇR«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Calonge, dins Son 
Perdut, entre na Cortal i sa Pleta de Son Perdut. Té uns 325 m per 280 m i està dividit en 
tres tanques.
 
Sementer de Baix, es
Fonètica: «««ÇD«ÈBS
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Camp de conreu que sols té arbres a un petit sector. Està situat a ses Salines, dins 
Morellet, vora ses Figueres i vora la partió de Campos.
 
Sementer de Baix, es
Fonètica: «««ÇD«ÈBS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511.5
Situació: interior

Nom  de  cinc  tanques  amb  arbres,  situades  a  Calonge,  a  sa  Talaia,  dins  es 
Sementer, a la part més baixa, entre les corbes de nivell dels 85 m i els 105 m.
 
Sementer de Darrere ses Cases, es
Fonètica: «««ÇD«D«ÇR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 509
Situació: interior

Sementer de forma trapezoïdal, situat a Santanyí, dins Son Danusset, entre les 
cases de la possessió i sa Tanca Llarga. Els únics arbres que hi ha són algunes figueres.
 
Sementer de Davant ses Cases, es
Fonètica: «««ÇD«D«Ç«È«
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Variant  no cartografiada  de  sa  Tanca  de  s’Era,  situada a  Santanyí, dins  Son 
Danús Vell, entre les cases i es Pou Morisc.

Sementer de Davant ses Cases, es
Fonètica: «««ÇD«D«Ç«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506
Situació: interior

Sementer de forma irregular, sense arbres, de quasi 700 m de llargària, per uns 
300 m d'amplària màxima, situat a ses Salines, davant les cases de la finca des Rafal 
Genars.
 
Sementer de l'Amo en Pep, es
Fonètica: «««ÇD«ÇÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508
Situació: interior

Franja de terreny rectangular, situada a Santanyí, vora les cases de ses Angoixes 
Noves. És poblada parcialment d'ametlers i figueres i subdividida en un mínim de deu 
parcel·les d'extensió diferent.

Manlleva el nom a un oncle d'un dels informants, un concarrí anomenat Josep 
Maimó Portell.
 
Sementer de na Guinavetera, es
Fonètica: «««ÇD««Æ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519
Situació: interior

Antic conradís, ara en procés d'urbanització, situat a s'Alqueria Blanca, dins sa 
Punta, entre es Sementer de sa Mosquera i na Dimoni. Té una llargària d'uns 500 m, per 
una amplària d'uns 400 m. És nom d'explicació desconeguda, com el de na Guinavetera. 
Pot ser tal vegada evolució de na Vinatera? Modernament, hi ha qui en diu es Sementer 
de s'Avió.
 
Sementer de s'Aljub, es
Fonètica: «««ÇD««ÈZ
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal, sense arbres, situada a s'Alqueria Blanca, dins na 
Martina, vora sa Barraca des Coix Parra.
 
Sementer de s'Avió, es
Fonètica: «««ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 519
Situació: interior

Variant  no cartografiada des  Sementer  de na Guinavetera, situat  a  s'Alqueria 
Blanca, dins sa Punta, entre es Sementer de sa Mosquera i na Dimoni. 

La motivació és clara a través d'aquesta nota de premsa referida a l'1 de febrer de 
1944: «Un "caza" alemán, con un motor que le fallaba, se estrella al intentar aterrizar en 
Sa Punta de Porto Petro. Murieron los pilotos Ernst Schillat, Wilhelm Wichert y Kurt 
Koch. Estan enterrados en S'Alqueria Blanca» («Santanyí», núm. 160, 15-2-1964).

Els informants situen cronològicament l'accident el 2 de febrer.
 
Sementer de s'Era, es
Fonètica: «««ÇD«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503
Situació: interior

Camp de forma irregular, sense arbres, situat a ses Salines, dins Morellet, entre 
es Racó de l'Amo en Jordi i es Comellar de na Vella.

Sementer de sa Bassa, es
Fonètica: «««ÇD««ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny curiablanquer de conreu amb arbres, d'uns 600 m de llargària per uns 
400 m d'amplària màxima, situat en es Pujol, entre es Camí de França d'en Barres i na 
Galantina. S'hi troben alguns residus molt petits de pletes i terrenys incultes.

Sementer de sa Bassa Nova, es
Fonètica: «««ÇD««ÇB«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
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Longitud: 508
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca Nova, sementer sense arbres, situat en es 
Llombards, dins es Rafal des Porcs, entre es Camp Redó i es Pins de ses Fosses.
 
Sementer de sa Cisterni, es
Fonètica: «««ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 504.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Clot de sa Cisterni, situat en es Llombards, a sa 
Vallet, dins es Caragol.

Sementer de sa Mosquera, es
Fonètica: «««ÇD««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny curiablanquer de conreu sense arbres,  de forma irregular,  situat  vora 
Portopetro, dins sa Punta, entre sa Barraca Cremada i sa Guàrdia Vella. Té uns 500 m de 
llargària, per uns 300 m d'amplària, que arriben a quasi 500 m a un racó del costat de sa 
Vinya. Deu  el  nom a  una  mata  mosquera  que  hi  havia  ran  del  camí.  Es  diu  mata 
mosquera a l’exemplar vell de Pistacia lentiscus que per l’acció rosegadora del bestiar 
creix com un arbre.
 
Sementer de sa Pleta, es
Fonètica: «««ÇD««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Tancat de sa Pleta, situat a s'Alqueria Blanca, dins 
es Pujol, entre es Tancat Nou i sa Pleta.
 
Sementer de sa Punta, es
Fonètica: «««ÇD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 519.5
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, ara parcialment edificat, situat a Calonge, prop de 
Cala d'Or, entre es Garballó i la partió de Can Marines. Cal suposar que el devia tenir 
alguna família anomenada de sa Punta.
 
Sementer des Fortí, es
Fonètica: «««ÇD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 519.5
Situació: interior

Terreny de conreu, situat a s'Alqueria Blanca, dins la possessió de sa Punta, entre 
es Talaiol i la mar. Desaparegut com a terreny agrícola per causa de l'expansió del nucli 
urbà de Cala d'Or.
 
Sementer des Garrover, es
Fonètica: «««ÇD«RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508
Situació: interior

Tancat de forma trapezoïdal, amb ametlers i una casona d'un aiguavés i rellotge 
de  sol  a  la  teulada,  situat  a  Santanyí,  dins  ses  Angoixes,  entre  es  Coster  i  es  Set 
Quartons.
 
Sementer des Lliri, es
Fonètica: «««ÇD«´È´R
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 506
Situació: interior

Extens camp de ses Salines, situat davant les cases des Rafal Genars, entre els 45 
m i els 48 m sobre el nivell de la mar. És de forma irregular, d'uns 900 m de llargària per 
uns 700 m d'amplària. S'hi troben algunes figueres.
 
Sementer des Matar Petit, es
Fonètica: «««ÇD«R«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Camp de conreu sense arbres, situat en es Llombards, a sa Vallet, dins es Matar 
Petit. Té una llargària màxima de 900 m i una amplària mitjana d'uns 300 m. Està quasi 
a 60 m sobre el nivell de la mar.
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Sequer, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de  conreu,  amb arbres  i  un  edifici  per  assecar-hi  albercocs,  situat  a 
s'Alqueria Blanca, dins es Pujol, vora sa Costa de sa Cimentera.
 
Sequer, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  situada a  Santanyí, dins  sa 
Talaiola, entre les cases i es Corral des Xots. Hi assecaven figues de cristià.
 
Sequer, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres i una caseta (i també una casa moderna), situada a 
Calonge, a Can Marines, dins na Padrines. Es tracta d'un sequer de figues.
 
Sequer, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Tancadet per assecar figues, situat a Calonge, dins Son Perdut, entre sa Tanca de 
ses Cases i es Replà. S'hi veu una pedra amb una data mala de llegir, potser 1881.

Sequer de So n’Amer, es
Fonètica: ««ÇD«Ç�«È*
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior
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Segons un informant, nom desaparegut que apareix en l’escriptura de Ca l’Amo 
en Joan Maimó, unes cases santanyineres, situades a la Costa,  entre es Saragall  i  sa 
Costa de Can Maimó. 

Serenyana
Fonètica: «R«Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant  no cartografiada,  sentida  en una sola ocasió,  des  Clos  de Serenyana, 
situat a Santanyí, dins Son Morlà, entre ses Talaies i Son Vives.

Serra, sa
Fonètica: «ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny forestal de desnivell molt acusat, situat a s’Alqueria Blanca, a la part 
oriental de sa Penya Bosca, vora les terres des Pujol. Es troba entre els 145 m d'altura i 
els 185 m.
 
Serra, sa
Fonètica: «ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tancat de forma irregular, la meitat del qual és dedicat a conradís amb arbres i 
l'altra meitat és cobert per la vegetació espontània. Està situat a sa Talaia, entre sa Costa 
d'en Balutxo i na Frare. Ara hi ha gent que en diu sa Pleta.

1890, 5 doctubre, «Comuna denominada Serra de la Atalaya». LAAS.

Serra des Fortí, sa
Fonètica: «ÇE«D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: interior

Elevació del terreny allargassada, d'uns 12 m d'altura sobre la mar, situada a Cala 
d'Or, damunt la península des Fortí, entre es Caló des Pou i es Caló de sa Galera.
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Serra des Revell, sa
Fonètica: «ÇE«D««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Turó allargassat i terreny de forma irregular, elevat a 40 m sobre el nivell de la 
mar, situat a s'Alqueria Blanca, entre, es Creuer des Camins, sa Rota Nova, es Serral, 
ses Cases Noves,  etc.  Està dividit  en una trentena de tanques,  en les quals alternen 
conradissos amb arbres i pletes.

1818, la Serra del Ravell. Apeo de Garay (Santanyí).

Serra Mitjana, sa
Fonètica: «ÇE«ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a  Calonge, entre  sa 
Serra Mitjana d'en Feo i Can Gustí Blonquet. 

El topònim es pot entendre si més bé si hom dedueix que les terres de na Solera i 
na Solereta formaven part d'aquest lloquet, cosa per altra banda ben possible. El fet és 
que es troben situades sobre un llom delimitat  per dos torrents. Sabem que sa Serra 
Mitjana d'en Feo i  ses Vinyes (vora na Solereta) són part de sa Serra Mitjana.

1806. Guillem Adrover declara haver sembrat una quarterada i mitja de vinya a la Serra Mitjana. RRV 
(2000: 187).
1818, Serra Mitgana / Serra Mitjana. Apeo de Garay (Santanyí). Apareix com a vinya.

Serra Mitjana d'en Feo, sa
Fonètica: «ÇE«ÇZ«D«MÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en tres tanques, situat a 
Calonge, dins sa Serra Mitjana, vora ses Vinyes. 

Serral, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517
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Situació: interior

Possessioneta situada a s'Alqueria Blanca, prop de Portopetro, entre na Mianda i 
es Comellars. Està subdividida entre es Serral Vell i es Serral Nou. El nom antic, sense 
cap adjectiu de segregació, designa tres tanques a banda i banda de la carretera, entre sa 
Barraca i les cases de la finca.
 
1818, Al Serral. Apeo de Garay (Santanyí).

Serral, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny format  per cinc tanquetes amb arbres  i  figueres de moro, situat  a  la 
Costa, entre ses Cases Noves i es Campet. És un indret prim de terra, quasi pla, que 
només fa un lleugeríssim aturonament que deu ser la causa del nom.
 
Serral, na
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de forma irregular, format per vuit tanques de conreu amb arbres i una 
pleta, situat a Santanyí, entre sa Pleta de ses Gatoves i n'Amera. Nom motivat pel relleu, 
parcialment marcat per la corba de nivell dels 35 m.

No és segur que els documents facin referència a aquest lloc. 

1818, ne Serral. Apeo de Garay (Santanyí).
1858, 31 de desembre, se Serral. PcCn. 
 
Serral, na
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma d'ela, situat en es Llombards, dins es 
Marge d'en Cama, entre la  partió  des  Rafal  des  Porcs  i  es  Rafalí.  Pren el  nom del 
topònim veí es Camp des Serral, situat dins es Rafal.

1831, «las Barqueras, tinguda en Alou de Barart..., afronta ab terres dites ne Serral». PcCl.
 
Serral, na
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Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, situada en es Llombards, entre Can Jana i sa Vinya. 
Té la forma d'un pentàgon irregular.

Serral d'en Beia, es
Fonètica: ««Ç«È«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502.5
Situació: interior

Turó allargassat,  de marès,  d'uns  13 m d'altura,  cobert  de pinar,  situat  en es 
Llombards, a sa Vallet, dins es Pla d'en Castell Nou, vora Cala en Tugores. Està tot 
remogut per causa de l'antiga extracció de marès. Secundàriament es diu també es Turó 
de ses Pedreres.
 
Serral d'en Carabassot, es
Fonètica: ««Ç««R«B«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma trapezoïdal, amb arbres, situada a s’Alqueria Blanca, 
vora Consolació, entre sa Creu i es Cap des Marge.
 
Serral d'en Marió, es
Fonètica: ««Ç««RÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
Situació: interior

Topònim dispers, aplicat a tres tanques conradisses i a un tancó, situades a Cas 
Perets, entre es Camí de sa Figuera Grossa, sa Basseta i Lo d'en Feo. Es troben una mica 
aturonades; d'aquí el nom de serral. Una altra tanca més allunyada té el mateix nom i es 
troba entre Cas Pi i Lo d'en Capità. Cf. Son Marió (Llucmajor), que pren el nom d'una 
propietària de 1530, segons B. Font Obrador (1982: 254). També és un malnom masculí 
(id. p. 433).
 
Serral d'en Pere Xesc, es
Fonètica: ««Ç«ÇR«ÈS«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom des Turó de n'Aulet, situat a s’Alqueria Blanca, 
entre sa Pleta de ses Frites i es Serral d'en Roger.
 
Serral d'en Roger, es
Fonètica: ««Ç«ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, situat a s’Alqueria Blanca, a un coster de 
torrent, entre es Pins de Can Sabater i es Serral d'en Timpanyo.
 
Serral d'en Sard, es
Fonètica: ««Ç«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i una pleta marginal, situat a s’Alqueria Blanca, al 
coster d'un torrent, entre sa Comuna de sa Cova d'en Cabrer i sa Pleta d'en Relló.
 
Serral d'en Timpanyo, es
Fonètica: ««Ç«Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny esvaït, de forma pentagonal irregular, situat a s’Alqueria Blanca, a un 
coster de torrent, entre es Serral d'en Roger i es Serral d'en Sard. El malnom Timpanyo 
és d'etimologia desconeguda, tal vegada un castellanisme per timpà?
 
Serral des Pi, es
Fonètica: ««Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511
Situació: interior
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Variant  no cartografiada de sa Talaia  des  Pi,  lloc situat  a  la  Costa,  entre  na 
Secorrada i es Turó d’en Beu.
 
Serral Nou, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517
Situació: interior

Lloquet de s'Alqueria Blanca, situat prop de Portopetro, entre na Mianda i es 
Serral Vell. Les cases també reben el nom de Can Rafel des Serral.
 
Serral Rubí, es
Fonètica: ««ÇÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de forma irregular, ocupat per pletes i conradissos amb arbres, situat a 
Calonge, probablement dins es Comtès, entre es Torrent d'en Vica i ses Tanques Velles. 

Sobre l'origen del topònim es poden aventurar dues hipòtesis: a) que contengui el 
llinatge  Rubí, del qual només és possible aportar un testimoni toponímic en el terme 
(vide: Son Rubí). Així el topònim hauria perdut la preposició de i l'article personal en; 
b) que contengui el reflex de l'adjectiu llatí  RUPINU,  derivat de  RUPES 'roca'. Vegeu E. 
Moreu-Rey (1982: 54). Aleshores, es Serral Rubí significaria 'el serral rocós'. Seria un 
nom congènere de la Cova Robina, del municipi de Palma d'Ebre. Vegeu R. Serrano i 
Ciuraneta (1982: 8). 

1818, Serral Rubí. Apeo de Garay (Santanyí).

Serral Vell, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517
Situació: interior

Lloquet situat a s'Alqueria Blanca, prop de Portopetro, entre es Serral Nou i es 
Comellars. La casa, modificada, és de portal rodó, amb dos aiguavessos. Diuen que Son 
Ramon i  ses  Cases  Noves  també eren  des  Serral  i  que  es  va  dividir  tot  entre  tres 
germans, però un altre informant conta que el seu pare havia sentit a dir que ses Cases 
Noves eren de sa Punta, cosa que fa pensar que tots aquests llocs podrien haver estat de 
sa Punta.
 
Serral Vermell, es
Fonètica: ««Ç«RÈ«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins les antigues terres des Pujol, entre es Port i sa Conca.

Serralet, es
Fonètica: «««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Nom d'un mitjà de ses Salines, situat a sa Vall, entre es Vergeret i ses Fontetes. 
S'hi troba una de les cases dels guardes forestals.
 
Serres, na
Fonètica: «ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situada a s'Alqueria Blanca, 
vora sa Bassa des Coll, entre sa Tanca de sa Vinya i na Metge. És possible que sigui 
aquest lloc petit i no el de ses Serres el que citen els Estims de 1578, sota el cognom 
Serra.

1578, «Miquel Serra, una tanquetta a la alcaria blanca». Stims, f. 42 v.
 
Serres, ses
Fonètica: «ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a s'Alqueria Blanca, entre es Camí de Cas 
Concos, es Pujol,  es Rotitxol, es Cardassar, etc. És un territori  molt accidentat, amb 
altures compreses entre els 95 m (sa Cova de sa Jaia Quaresma) i els 142 m (es Molí des 
Puig). Està dividit en més de 40 o 50 tanques i seccionat en un extrem per la carretera de 
Calonge. No es pot descartar la possibilitat que el nom antic fos sa Serra i que s'hagi 
pluralitzat per causa de l'esquarterament en minifundis. De totes maneres, el plural pot 
ser antic, atesa la mobilitat topogràfica de l'indret.

1806. Martí Mas declara haver sembrat mitja quarterada de vinya a les Serres. RRV (2000: 186).
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1818, las Serras. Apeo de Garay (Santanyí). 
1888,  12 d'agost, «el camino llamado de las  Serras,  lindante  con la  finca denominada El Cardessà». 
LAAS.

Sestadors, es
Fonètica: «««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Construcció situada a s'Alqueria Blanca, a sa Talaia des Càrritx, dins sa Pleta de 
Can Barres. Dóna nom a sa Tanca des Sestadors.
 
Sestadors, es
Fonètica: «««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  en forma de trapezi  rectangle,  dividit  en cinc 
tanques, situat a Calonge, entre na Blanca i sa Terra Bona. L'informant precisa que mai 
no hi ha conegut cap sestador.
 
Sestadors, es
Fonètica: «««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca de forma quasi rectangular, situada a la Costa, dins sa Vela, al costat de sa 
Coaranya (So n’Alegre).
 
Sestadors, es
Fonètica: «««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511
Situació: interior

Nom d'una tanca de conreu amb arbres i dos corralets, situada a la Costa, dins 
Son Vidal, vora es Guaret Vell. Hi ha alguns edificis.
 
Sestadors, es
Fonètica: «««ÈD
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de forma romboïdal, situada a Calonge, entre es Cup i sa Conca. Té dos 
terços de conradís arbrat i un terç de pleta.

Sestadors d'en Carles, es
Fonètica: «««ÇDRD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515.5
Situació: interior

Conradís amb arbres, de forma irregular, situat dins na Bandera, vora es Rotons 
d'en Vidal.
 
Sestadors d'en Joan Xina, es
Fonètica: «««ÇDRD«ZÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 515
Situació: interior

Edifici  i  terreny de  conreu  amb  pocs  arbres,  de  planta  rectangular,  situat  a 
s'Alqueria Blanca, dins Son Valenç, vora Son Valenç d'en Barres.
 
Sestadors d'en Marimon, es
Fonètica: «««ÇDRD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant no cartografiada i moderna de sa Barraca d'en Vidal, lloc de s'Alqueria 
Blanca, situat entre es Corralets i ses Rotes de Can Barres.
 
Sestadors d'en Meler, es
Fonètica: «««ÇDRD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511
Situació: interior

Edificació situada a Santanyí, dins es Campàs, vora es Camí de Son Rossell.

Set, na
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Fonètica: «ÈE
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506.5
Situació: interior

Conradís de forma irregular, amb molts d'arbres i un minúscul redol de pleta, 
situat a Cas Perets,  entre Lo d'en Clar i es Estrets. Hi ha una fita de la partió entre 
Santanyí i ses Salines.

La denominació deu fer referència a l'extensió de set quarterades de la parcel·la 
originària.

Set Cèntims, na
Fonètica: «EÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny inculte, de forma irregular, situat a Santanyí, en es Cap des Moro, entre 
na Llagosta  i  la  mar.  Antigament  era  comuna i  hom diu que,  quan l'Ajuntament  la 
subhastà, se'n pagaren set cèntims.
 
Set Quartons, es
Fonètica: «ÇERÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezial,  situada a s'Alqueria Blanca, 
entre s'Ullastre Verd i Lo d'en Pau.
 
Set Quartons, es
Fonètica: «ÇERÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508
Situació: interior

Tanca  de  forma  irregular,  ben  plana  i  sense  arbres,  entre  es  Sementer  des 
Garrover i es Carreró de s'Eixorca.

Silvestre, na
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
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Longitud: 519
Situació: litoral

Pesquera de dia, de la costa curiablanquera, situada prop des Caló des Llamp, 
entre es Banc Negre i  es Cocó des Ca. S'hi davalla per un rostet  de dins una petita 
raconada. A la part alta de les penyes hi ha cocons de molta capacitat. Possiblement 
porta el nom d'algun antic usuari.
 
Silvestre, na
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a Calonge, vora sa Pleta 
de Son Perdut, entre es Comellar i sa Tanca de sa Barraca.

Silvestre Petita, na
Fonètica: «ÇR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Calonge, entre na 
Silvestre i sa Pleta de Son Perdut. 

Simona, na
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a Santanyí, entre ses Valentines, es Torrent 
d'en Bassa, na Lluca, ses Mires i sa Bassa Serra. Té uns 500 m de llargària màxima, per 
uns 450 m d'amplària màxima. Està format per una vintena de tanques de conreu amb 
arbres.

1818, ne Simona. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Sina-roja, na
Fonètica: «Ç«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 513.5
Situació: interior
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Terreny de forma irregular, format per nou tanques de conreu amb arbres i una 
quintana. Està situat entre ses Mires i les tanques dites Cala Figuera. Es coneix també 
sota les variants de na Xina-roja i  na Sini-roja.  S'hi troba una barraca de roter amb 
columna exempta.

L'ètim d'aquest nom compost deu ser el llatí SINUS 'concavitat' + l'adjectiu roja, és 
a dir 'la coma roja'.  Sina en català és una forma semi-sàvia (DECat. s. v. si) que sol 
aplicar-se en català occidental a la part anterior del pit o a la cavitat que queda entre la 
roba i el cos. Coromines proposa el mot  sina com a equivalent del castellà  ensenada 
(1971: 37).

La pronúncia de na xina-roja és una variant palatalitzada i na Sini-roja sorgeix 
de l'atracció formal del mot  síni(a). Amb l'aigua devers 300 pams de fondària, no és 
gaire probable que hi hagués hagut una sínia. Els informants no en serven notícia.

Sini-roja, na
Fonètica: «ÇÈ�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  na  Sina-roja,  terreny situat  a  Santanyí,  entre  ses 
Mires i les tanques dites Cala Figuera. Sorgeix per atracció formal del mot sínia, en un 
lloc on no n'hi hagué cap mai.

Sínia, sa
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Edifici públic de Santanyí, situat en es Carrer Nou. Hi ha un pou i fins fa pocs 
anys encara hi havia la sínia que li dóna nom. Ara només en resta la façana amb unes 
piques per abeurar bestiar. Tota la resta va ser enderrocada i l'arc que hi havia a l'interior 
fou traslladat a l'entrada del camp de futbol.

1829, 5 d'abril. «El ayuntamiento adquiere un solar en la Calle Nueva del Mar, 1, para construir una noria 
y abrevadero públicos» («Santanyí», 34, 11-4-59, p. 1).
1830. «Lindan [les cases de la rectoria] con la Plaza Real, con Calle Pública que va a la Cínia Nove». 
APS.
1837. Es paguen 11 reals a Jaume Suau per la feina feta a la sínia. RRV (2000: 198).

Sínia d'en Clar, sa
Fonètica: «ÇD«NÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 503.5
Situació: interior
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Sementer sense arbres, situat a ses Salines, a sa Vall, dins es Vergeret, vora na 
Carabassa. És un terreny que queda embassat quan hi ha una gran avinguda procedent 
des Torrent. El travessa la carretera, una mica enlairada,  que va a les cases de sa Vall. 
Ningú no recorda haver-hi vist mai cap sínia. 
 
Sínia d'en Tià Ponç, sa
Fonètica: «ÇD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518
Situació: interior

Aparell d'extracció d'aigua desaparegut, situat a Portopetro, dins sa Platja, entre 
la mar i sa Sínia de Can Bet. 
 
Sínia de Can Bet, sa
Fonètica: «ÇD«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518
Situació: interior

Mecanisme d'extracció d'aigua, situat a Portopetro, dins sa Platja, entre sa Sínia 
de Can Sabater i sa Sínia d'en Tià Ponç.
 
Sínia de Can Fidever, sa
Fonètica: «ÇD«ÇMD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Mecanisme d'extracció d'aigua desaparegut, situat a s'Alqueria Blanca, situat a 
Portopetro, a ses Platges, entre sa Sínia des Serral i es Pou de sa Platja.
 
Sínia de Can Sabater, sa
Fonètica: «ÇD«Ç«B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 518
Situació: interior

Aparell d'extracció d'aigua, situat a Portopetro, dins sa Platja, entre sa Sínia de 
Can Fidever i sa Sínia de Can Bet.
 
Sínia de l'Amo en Marc, sa
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Fonètica: «ÇD«ÇÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 503
Situació: interior

Construcció per extreure aigua, parcialment enrunada, feta amb aparell de marès 
i situada a ses Salines, dins el terreny dit es Morells. Té el cintell alt, bastant destruït en 
alguns sectors. A la part del nord té un safareig. El caminoi es conserva parcialment i 
també la rampa d'accés. La canal que portava l'aigua al safareig travessa una obertura 
lateral que permet que una persona pugui accedir al pou.
 
Sínia des Serral, sa
Fonètica: «ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Mecanisme d'extracció d'aigua, situat a Portopetro, dins sa Platja, vora sa Pleta 
de sa Punta. L'aparell era de sínia de tipus valencià, amb els cadufos de giny. Té un petit 
safareig a la vora. No gaire lluny, dins es Barrancó hi ha una altra sínia amb el mateix 
nom, més antiga que aquesta. Era de la possessió des Serral.
 
Sínia des Serral, sa
Fonètica: «ÇD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517
Situació: interior

Mecanisme d'extracció d'aigua, avui mig desaparegut, situat prop de Portopetro, 
dins es Barrancó. El safareig encara existeix. És més antiga que l'altra sínia del mateix 
nom.

Síquia, na
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu, de terra bona, amb pocs arbres i una barraqueta esfondrada, 
situada entre sa Boval i na Ciona.

La motivació del nom ha desaparegut dins aquesta tanca, però es conserva uns 
250 m al  sud-est,  dins  els terrenys dits  sa Bassa des Llombau, on resten 125 m de 
drenatge d'aquell antic depòsit d'aigua, avui soterrat.
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1885, Ne Siqui. PcP.
1885-1886, ne Siqui. PcR.
1887, Ne Siqui. Testament de Jaume Escales. APS.
 
Síquia, sa
Fonètica: «È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Variant no cartografiada i antonomàstica de sa Síquia de sa Sal, situada a la costa 
salinera, entre Cala Galiota i sa Platja des Marquès, a sa Rambada de sa Síquia, entre sa 
Bassa des Cabots i sa Pesquera de sa Síquia.
 
Síquia, sa
Fonètica: «È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 505
Situació: interior

Canalització artificial, situada a ses Salines, que drena les aigües de pluja de la 
depressió  emplaçada  a  l'est  des  Antigors.  Comença  devers  es  Bassal  (lloc  que  té 
tendència a omplir-se fàcilment) i na Pastora i d'aquí va fins a mitjan lloc des Camp 
Lledó, per la partió de sa Sort, i llavors gira cap a les cases des Torrent i per sota el pont 
(es Pont des Torrent) troba el llit natural que desaigua en es Tamarells.

1783, 10 d'octubre. La séquia del camp Lledó és citada entre els confrontants de les terres de la família 
Bonet de les Salines. RRV (2000: 174-175).
 
Síquia, sa
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 509
Situació: interior

Solc  artificial  de  drenatge,  situat  a  Santanyí,  dins  es  Camp  d'en  Torrella. 
Comença vers sa Creueta i condueix l'aigua de pluja fins a ses Vencs, al llarg d'uns 1450 
m de longitud. Corre per la banda sud del camí i, a uns 550 m de l'inici, passa sota es 
Pont d'en Barrió. Als 1250 m travessa a l'altra part de camí, per davall es Pont de ses 
Vencs. Els darrers 15 m abans d'envencar-se són subterranis. Antigament, passava per 
dins una bassa situada poc abans del darrer pont. La paret que la delimita està coronada 
per uns grans blocs paral·lelepípèdics de pedreny de Santanyí. Abans de l'arribada del 
turisme,  l'ajuntament  tenia  cura  de  la  seva  neteja.  Ara  es  troba  en  un  estat 
d'abandonament  total,  amb  trams  esborrats  i  amb  els  blocs  de  pedra  parcialment 
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arrencats  i  desapareguts.  La toponímia  (sa  Mitja  des  Siquiol)  i  la  documentació  (la 
síquia major) demostren que tenia ramificacions.

1322, novembre. Arnau Nét estableix a Francesc Bonet la vuitena part del camp de les Llebres (nom antic 
des Camp d'en Torrella), confrontant amb la síquia comuna que discorre per l'Avenc. RRV (2000: 35).
1324-1353. Bernat Gras, o Gros, ven a Pere Pinosi l’octava part del camp de les lebres, a cens d'Arnau 
Nét. L'atravessa una síquia. Confronta amb hereus d'Andreu Sabater a l'Alq. Rubea. Arxiu BVT, 16.
1492, 13 de desembre. Com a confrontant d'una sort de terra, garriga i pleta, se cita la síquia major del 
Camp d'en Torrella, juntament amb el camí de Binilassar. RRV (2000: 86).
1747, 28 de desembre, «tres quarteradas de terra,  o lo que és, en el Camp d'en torrella, confronta ab 
Séquia». PMP.
1848. Se cita «la Craveta del Camp d'en torrella, confinante con la acequia de dicho campo, mediante 
camino vulgo pasatje». PcGV.
 
Síquia, sa
Fonètica: «È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 504
Situació: interior

Canal de drenatge, situat a ses Salines, a sa Vall, destinat a reconduir les aigües 
de  pluja  de  sa  Vinya  i  es  Camp  d'en  Vicenç  fins  a  s'Estany de  ses  Gambes.  Els 
informants l'atribueixen als  àrabs,  però sembla  evident  que no pot  ser una obra tan 
antiga. La veritat és que no es coneix la data exacta de la seva construcció. A un mapa 
aixecat per R. Lozano el 1888, se li atribueix un origen romà, però segons antigues fonts 
orals consultades per l'autor d'una reproducció, és obra de mitjan segle XIX, cosa que 
deu acostar-se a la veritat (G. Rosselló Bordoy, 1961-1962: 80-81).

Síquia de sa Sal, sa
Fonètica: «ÇD««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Canal  artificial,  situat  a  la  costa  salinera,  entre  Cala  Galiota  i  sa  Platja  des 
Marquès, a sa Rambada de sa Síquia, entre sa Bassa des Cabots i sa Pesquera de sa 
Síquia.  Té uns 350 m de llargària, excavada dins el  marès. Posa en comunicació es 
Estanys de sa Sal i la mar. Vora la mar té una amplària de 5 m, o 6 m, però després 
s'estreny com un embut i arriba a tenir només unes dues passes. A la desembocadura hi 
ha dues osques que subjectaven una resclosa, per tal que els dies de temporal l'aigua 
saltàs i no pogués tornar a sortir. La profunditat és molt diversa. En el punt que travessa 
la  cota més alta del  terreny, deu arribar als  4  m de profunditat.  Tenia la  funció  de 
possibilitar l’entrada d’aigua marina als estanys. Apareix dibuixada en el mapa Despuig 
(1784) i en el de R. Lozano (1888). Per antonomàsia en diuen sovint sa Síquia.
 
Síquia des Estanys de sa Sal, sa
Fonètica: «ÇD««Ç««È
Terme: ses Salines
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Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499.5
Situació: interior

Conducció d'aigua,  pràcticament  desapareguda, situada a sa Colònia,  entre es 
Salobrar de s'Estany i es Salobrar. Posava en comunicació les dues zones humides.

Siquió, es
Fonètica: *«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 509
Situació: interior

Nom desaparegut  d'un  antic  afluent  de  sa  Síquia,  situada a  Santanyí dins  es 
Camp d'en Torrella. Probablement és el mateix que sobreviu en el nom de sa Mitja des 
Siquiol.

1847, 4 d'octubre, «... al siquió de dit camp [es Camp d'en Torrella]». PcJA.
1887, es siquió. Testament de Jaume Escales. APS.

Sitjó, es
Fonètica: «ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma quadrangular, situat a Calonge, vora sa 
Serra  Mitjana  d'en  Feo,  entre  es  Pins  des  Pins  i  na  Solereta.  Nom  de  motivació 
desconeguda. Cal pensar que hi havia un depòsit de gra. El DCVB dóna entrada al mot 
sitjó amb el significat de 'sitja petita'. Al poble des Llombards s'aplica aquesta paraula a 
un 'depòsit de gra excavat dins un paller'.
 
Sitjoles, ses
Fonètica: «ÈZ�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre sa Canyamel i sa Tancassa. És nom d'explicació desconeguda. Podria ser un lloc 
on s'haguessin descobert sitges prehistòriques (és relativament prop des Antigors), però 
ningú no té constància de tal descobriment. Es pot pensar també en un antic cognom 
pluralitzat per la divisió. La possessió de ses Sitjoles, en el veí terme de Campos, era 
d’un tal Jacme Sayola l'any 1404 (RRV, 1974: 78-79), sense que poguem dir qui va 
prestar el nom a qui. Hi ha encara una tercera possibilitat, molt més versemblant, i és 
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pensar en una referència a la varietat de figa anomenada  sejola, que el DCVB, s. v. 
documenta al Camp de Tarragona i a Tortosa. Avui la zona de ses Sitjoles està poblada 
d'ametlers,  però  sabem  que  el  conreu  antic  era  essencialment  de  figueres  flors, 
galantines, martinenques i d'una varietat avui desapareguda, les figues campaneres (n’hi 
devia haver a ses Sitjoles de Campos?), semblants a les de la senyora, però més petites i 
de mala qualitat. Una de les finques veïnes es diu precisament sa Figuereta.

1818, les Citgolas / les Sitjoles. Apeo de Garay (Santanyí).

Sivinar, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny pla, situat a Santanyí, vora mar, a uns 25 m sobre el nivell de l'aigua, 
entre s'Estret des Temps i es Caló des Sivinar. Està ocupat per un bosquet de savines 
que no poden fer-se altes per la magror del sòl i la saladina de la mar. El mot savina, 
que  designa  l'espècie  Juniperus  phoenicea,  ha  esdevengut  sivina per  assimilació 
regressiva a gran part de l'illa. Hi ha poblacions, però, com sa Pobla o Manacor, que 
continuen fidels a la fonètica medieval. Per a algun informant designa el nom del caló 
veí.

1818, al Sivinà. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Sivineta, sa
Fonètica: «È««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 498.5
Situació: litoral

Pesquera de mabres de la costa salinera, situada prop de sa Platja des Marquès, 
entre sa Punta des Tords i sa Raconada des Moll. La ribera és baixa, a nivell de la mar, i 
maressosa. Hi ha un niu de metralladora. Dins els xalets dels voltants hi ha savines, una 
de les quals, amb moltes soques, és especialment grossa. Malgrat la forma diminutiva 
del topònim, potser en fou la motivació.
 
So n'Alegre
Fonètica: Ç�«ÈÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 508.5
Situació: interior
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Possessió santanyinera, integrada per unes 25 tanques, o potser més, entre Son 
Ferreret i Son Danusset. S'hi accedeix des de la carretera de Palma per un camí que 
parteix de davant Son Danús Nou. 

El 1984 deien els informants que era una part de la possessió de ses Angoixes 
que es  va establir  un segle abans,  juntament  amb ses  Angoixes  Noves,  circa 1884, 
doncs.

Vegeu el cançoner.

CTM, So n'Alegre, p. 1621.
 
So n'Amer
Fonètica: Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Extensa possessió situada entre el nucli des Llombards i la mar i entre Son Morlà 
i  Son Berard. Les cases es troben vora el  poble,  defensades per una torre de planta 
quadrangular de tres altures, ornamentada amb un escut nobilliari (potser dels Amer?) 
orientat cap a la carretera de Santanyí. L'entrada d'aquesta fortificació és un portal rodó 
de pedra de Santanyí, cegat, sota l'arc que es troba rere el portal que dóna accés a la 
clasta, portal que fou mutilat a ambdós costats, per tal de permetre el pas dels carros. 
Entre els altres elements arquitectònics remarcables, cal esmentar l'entrada de la capella, 
consistent en un portal quadrat amb motlures molt elegants. Aquest oratori és cobert per 
voltes de quatre vents que tenen claus esculturades. A una s'hi veu l'anagrama de Jesús 
amb un cor i flors de lis; l'altra és un escut nobiliari mal d’identificar. A fora, el coll 
ogival de la cisterna, situada prop de l'entrada de la clasta, embelleix encara més un dels 
conjunts arquitectònics més interessants de tot el terme de Santanyí.

Actualment, el topònim So n'Amer coneix una dispersió, deguda al fet que no 
l’heretaren totes les parcel·les de les divisions, sinó que moltes perpetuen els dels antics 
tancats i sementers que formaven el mosaic geogràfic de la possessió, finca que en els 
seus orígens es deia es Llombards, com la seva matriu.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 1621; MGM, 43-12f.

1538. Una part des Llombards es vengué a Llorenç Amer i així s'originà el predi de So n'Amer, dilatat fins 
a Cala Llombards, segons BVT (art. Es Llombards, del CTM, p. 736).
1578, «Ereus de rafel amer, stimaren una possessió dita los llombarts». Stims, f. 85 v.
1659, 7 d'agost. Cosme Prohens, curador de l'herència del seu sogre Miquel Jover, i Francina Jover, viuda 
de Joan Amer, ciutadà militar de les Puntes (Sant Llorenç),  lloguen a Guillem Oliver de Santanyí la 
possessió Son Amer, situada en el lloc dels Llombards. RRV (2000: 154 9.
1685, 23 de març. Son Amer dels Llombards, de Miquel Amer, s'estima en 6000 lliures. RRV (2000: 
158).
1738-1741. Entre els fabricants d'aiguardent, se cita Pere Vila de Son Amer. RRV (2000: 164).
1750, 2 d'abril. Llicència per celebrar misses a l'oratori de Son Amer. RRV (2000: 168).
1770, 26 d'octubre. Gabriel Amer, del predi Son Amer, és nomenat capità de la vila («Santanyí», núm. 74, 
22-10-60, p. 1).
1818, Son Amer. Era de José Troncoso. Apeo de Garay (Santanyí). 
1872. El «camino de na Agosta» és citat com a confrontant de So n'Amer. PMV.
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1874. Son Amer té una cabuda de 493 quarterades i 143 destres. En el document se cita un molí de vent. 
Entre els confrontants, s'anomenen: Son Vives, de Joan Oliver, Son Morlà, de Mateu Valls, el camí de Na 
gosta, la Serra de la roca [deu voler dir l'Era de la Roca], el camí de la marina dels Llombards, el carreró 
[callejón] de na Mira. Se cita un aljub. Hi va agregada Na Castellot [deu ser l'actual na Castellet], que 
confronta amb el camí «de Santañy a las Salinas» i la marina dels Llombards. S'anomenen també las 
Planas (dins la possessió) i na Pou. PcMM.
1875. Després d'haver estat sempre en mans de la mateixa família, So n'Amer fou parcel·lat per la senyora 
Magdalena Despuig Troncoso-Amer, segons BVT (art. Es Llombards, del CTM, p. 736). Vegeu també 
VMaRV (1964: 269) i A. Vidal Ferrando (1992: 42 i 162).
1884. Son Amer. PcMM.
1915, 7 de març, «Se Ravallada, procedente del predio Son Amer». PcLl.
 
So n'Antoninoia
Fonètica: *Ç�«È�9«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Rafal d'ubicació desconeguda, potser situat vers es Llombards? Es podria llegir 
com a *So n'Antoni Noia, però és més probable que sigui un cas de So na + el diminutiu 
d'Antonina.

1578. S'estima a Pere Lluís Berard «un raffal anominat son antoninoya». Stims, f. 3 v.
1578. S'estima a Pere Lluís Berard «un raffal dit Son Antoninoya». Stims, vol. II.

So n'Oliver
Fonètica: *Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 513
Situació: interior

Nom antic, desaparegut,  d'un lloc de Santanyí, probablement Son Colombars, 
situat entre Son Proenç i Son Garrot.

1578. S'estima a Pere Miquel Colombàs «un raffal dit son oliuer». Stims, f. 61 v.
 
So n'Orell
Fonètica: *Ç�ÈR´
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom calongí desaparegut, d'ubicació desconeguda, documentat el 1795. Vegeu 
es Camp d'en Ventura. A la zona de Calonge hi ha un lloc actual conegut amb el nom de 
n'Orell, però no es pot assegurar que es tracti del mateix indret.

1806. En anys posteriors, es plantà vinya a Son Orell. RRV (2000: 186-187). 
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1818, Son Orell. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Socarrat, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725.1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515
Situació: interior

Nom modern d'un coster situat a la confluència des Torrent Fondo i es Torrent 
de s'Amarador, dins terrenys de sa Costa d'en Ribes. Es va incendiar dues vegades a 
mitjan segle XX, vers 1947 i 1950.

Socost d’en Muda, el
Fonètica: *««Ç�«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim extingit  d’un terreny no localitzat.  La paraula  sacost és  una forma 
regressiva de sacoster (normatiu socoster), que el diccionari Aguiló, s. v. registra a Sant 
Joan  Despí  amb  el  significat  de  ‘terra  plana  entre  turons’.  És  una  dissimilació  de 
socoster <SUB COSTA + -er, que J. Coromines (DECat. s. v.  costa) cita de la crònica de 
Desclot. Contra l’opinió expressada per A. Ordinas Garau (2001: 57), sacoster devia ser 
un terme illenc, com ho era sacost.

1695, el Secost d’en Muda. Era de Gabriel Barceló. ARM, D-1281.
 
Sòl d'Avall, es
Fonètica: «Ç�«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en una quinzena de 
finques  i  situat  a  Santanyí,  entre  Son  Garrot  i  sa  Bassa  Nova.  Té  unes  distàncies 
màximes de 550 m. per 325 m. És possible que hagués estat part de Son Garrot, ja que, 
des del punt de referència d'aquest lloc, es troba a la part jussana, prop d'una de les 
branques des Torrent d'en Roig.

Possiblement és un topònim redundant, ja que sòl té el significat de 'part baixa': 
sòl de camí 'la part més baixa i fonda d'un camí'; sòl de vila 'la part més baixa de la vila' 
(DCVB, s. v. sòl). E. Moreu-Rey (1982: 44) reporta els tres exemples oposats de Rubió 
de Dalt, R. del Mig i R. de Sòls.

1878, 28 de maig, el Sòl de Avall. PcJA.
1890, Sòl d'avall. PcRb.
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Solada, sa
Fonètica: «ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a  Calonge, entre  es 
Closos, Cas Vedells, ses Rotes, na Silvestre, es Comellar, etc. Té uns 800 m de llargària, 
per  uns  235  m  d'amplària  màxima  i  està  dividit  en  unes  deu  o  més  tanques.  La 
parcel·lació fa que també sigui designat amb el nom pluralitzat de ses Solades.

El significat exacte del topònim no és clar. Solada designa a Calonge mateix una 
'estesa de fruita caiguda sota un arbre'.  P. Rokseth (1923: 92-93) recull aquest mateix 
significat.  VMaRV (1979: 6) parla de les Solades, 'terreny baix, de sòl profund i amb 
al·luvions, apte per al conreu més exigent'. 
 
1818, se Solade. Apeo de Garay (Santanyí).

Solades, ses
Fonètica: «ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Solada, terreny situat a Calonge, entre es Closos, 
Cas Vedells, ses Rotes, na Silvestre, es Comellar, etc.

CTM, Ses Solades, p. 1591; MGM, 41-6h.
 
Solera, na
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb arbres,  de  forma triangular,  dividit  en  dues  tanques, 
situades  a  Calonge,  entre  Son  Perdut  i  es  Comellar  d'en  Fred.  El  nom  és  una 
feminització del cognom Soler.
 
Solereta, na
Fonètica: ««ÈR««,«ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a  Calonge,  vora na 
Solera, entre Son Perdut,  ses Mengues,  es Closos,  sa Solada, etc. Té uns 700 m de 
llargària, per uns 250 m d'amplària màxima. Està dividit en unes 17 tanques, motiu pel 
qual també es coneix sota el nom de ses Soleretes
 
Soleretes, ses
Fonètica: «ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Solereta, terreny situat a Calonge, vora na Solera, 
entre Son Perdut, ses Mengues, es Closos, sa Solada, etc. La pluralització sorgeix de la 
divisió múltiple de l'antiga unitat territorial.
 
Solimina
Fonètica: �È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355
Longitud: 516
Situació: litoral

Caló de la  costa  de Santanyí, situat  entre es  Caló  d'en Perdiu  i  es  Caló  des 
Sivinar. És una entrada marina sense recer, encarada al llevant, amb penya-segats alts, 
excepte al fons, on desemboca un torrent ple de macots rodons, grossos. A l'entrada hi 
ha un gran escull que careja l'aigua. El caló, que també es diu es Caló de Solimina, no té 
gaire més de 30 m de llargària.  La variant  Solimini,  sentida en una sola ocasió,  no 
disposa  d'entrada  en  aquesta  obra,  perquè  possiblement  respon  a  una  pronúncia 
descurada en la parla ràpida d'una persona ja molt vella.

Quant  a  l'etimologia,  possiblement  es  tracta  d'un  nom  àrab,  derivat  de 
Sulaymaniya 'el lloc de Solimà'. Vegeu l’antropònim Sulayman documentat a la ciutat 
de Mallorca en la persona d’un jueu extern el 1240 i el 1241 en la variant Sulaymen 
d’un sarraí blanc (RRV, 2001: 26 i 65).

1818, Solimine. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Solta, sa
Fonètica: «È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat dins Portopetro, entre sa Ferradura i sa 
Pesquera Baixa. És uns punta encimentada, situada a uns 2 o 3 m sobre el nivell de la 
mar. El nom prové del fet que hi calaven l'art de pesca homònim. Prop, a les penyes, hi 
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ha una petita balma que té una columna artificial que li reforça el sòtil. Desconec l'ús 
que se'n feia.
 
Solta, sa
Fonètica: «È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 500
Situació: litoral

Variant no cartografiada de sa Pesquera de sa Solta,  situada al litoral saliner, 
sobre l’illa dita na Pelada, entre sa Pedrera i sa Pesquera de ses Cànteres.
 
Son Baró
Fonètica: Ç�«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Antiga possessió de ses Salines, amb les cases situades dins sa Tanca de Son 
Baró, al costat mateix del temple parroquial. Dins el jardí de la rectoria es troba l'única 
de  les  parets  mestres  subsistents,  que  permet  saber  que  era  un  edifici  cobert  a  dos 
aiguavessos, del qual queda també una bella canal, sostinguda per permòdols de pedra, 
que recollia les aigües de la teulada. Cal pensar en la possibilitat que la cisterna que hi 
ha al costat sigui una altra romanalla d'aquella casa.

El 25 de febrer de 1524 es troba un Matheu Bonet Baró en la llista d'agermanats 
(M. Danús (1990: 162)

1562, 29 de gener. Inventari dels béns de Mateu Bonet Baró del lloc de les Salines: «una possessió situada 
en dit lloc, ...el casat major..., la torre».  RRV (2000: 129).
1578, «Jaume bonet, àls. beró... una possessió a les Salines ab cases y torra». Stims, f. 91 v.
1585-86. Es parla de 28 quarterades bones de Jaume Bonet Baró. RRV (2000: 136).
1587, 9 d'abril, Jaume bonet Baró és un dels posseïdors de la possessió de les Salines. RRV (2000: 139).
1620, 17 de setembre, Testament de Guillem Bonet Baró, de la possessió de les Salines. RRV (2000: 
151).
1749, juliol.  Catalina Bonet Bonico, viuda de Jaume Sitjar i Serra, tenia Son Baró de les Salines. Fa 
inventari de béns. RRV (2000: 168).
1818, Son Beró. Apeo de Garay (Santanyí).
1882, 25 de juny, son Baró. PcMa.
 
Son Belard
Fonètica: Ç�«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior
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Extensa possessió situada en es Llombards, avui parcel·lada, el topònim de la 
qual es troba ara dispers per moltes de les terres que en formaven part, especialmet per 
les que estaven situades al nord de la població. 

Les cases, tradicionalment, s'identifiquen amb les de Can Morlà, Can Boira, Can 
Cotxer i Cas Forner, que deuen ser diverses dependències de l'antic punt neuràlgic de 
l'explotació agrària. Sa Torre de Cas Forner i el pou que donà nom a sa Plaça des Pou, 
presumiblement, formaven part de la finca que originàriament es deia Son Berard. 

Les terres arribaven fins dins es Camp d'en Torrella, es Rafal Genars i es Rafal 
des Porcs. El límit de la part del sud-est podia haver estat el de So n'Amer, però no és 
clar si Son Piris i na Bragues n’eren part. Sembla que uns límits podien haver estat es 
Camí de na Pallera i, per la part de l'oest, sa Marina Rosera, però no es pot afirmar amb 
seguretat. També és desconegut el límit de la banda de Son Cosina.

Eren terres de la finca les partides següents: sa Coma, na Calenta, na Mostafana, 
sa Punta, ses Blaies, es Pouàs, Can Padrines, ses Barqueres, es Corralassos, s'Era Vella, 
sa Tanca d'en Creus, na Ferrera, es Camp de s'Aljub, na Conill, na Llarga, es Guaret 
Vell, na Moreia i na Castellet. És possible que també ho fossin na Pallera i Son Ponç.

Per dissimilació és avui Son Belard (forma documentada per primera vegada el 
1815)  i,  per  pas  de  bilabial  a  labiodental,  Son  Velard,  variant  que  sembla  ser 
minoritària, i moderna, ja que no es troba documentada.

CTM, Son Balard, p. 1640.

1573. «En el catastro de 1573 figura una de las tres partes designadas con Es Llombards a nombre de 
aquel  [Pere  Lluís  Berard].  Posteriormente  el  predio  se  llamó  Son  Berard  y  fué  parcelado  por  el 
Ayuntamiento en 1717», segons BVT (art. Es Llombards, del CTM, p. 736).
1578, «una possessió anominada als llombarts» s'estima a nom de «Pere luís berard». Stims1578, f. 3v.
1685, 23 de març, Son Berard és de Guillem Abrí Descatlar, senyor també de sa Vall i es Rafal Genars. 
RRV (2000: 157-158). 
1705, Son Berard, «en los llombarts». APS.
1714. Segons VMaRV (1964: 265) fou parcel·lat en aquest any.
1716. Segons Bernat Vidal i Tomàs (art. Es Llombards del CTM, p. 736 i art. Santanyí del CTM, p. 1505) 
fou parcel·lada per l'Ajuntament el 1716, per iniciativa dels jurats. 
1738, la Coma... Son Berard. PcCl.
1745, son berart. APS.
1767, «el Goret Vell, de pertinencias de la Posessió de Son Berard». PcGV.
1772, son Barard. APS.
1784, son Berard. Finca de tres quarterades. PcGV.
1791, «... en lo lloc dit Son Berard», tenien terres els Burguera, las quals confrontaven amb la Coma. PcR.
1791, «... de pertinencias del Predio dit Son Berard, dita las Blayas». PcCl.
1792, «ne Bragas... del Predio dit son Berard». Era de domini de Fco. Boix de Berard. PcGV.
1793, «... las Blayas, de pertinencias del predio son Berard». PcCl.
1807. Son Berard. El document diu que era sota alou i domini directe, entre d'altres, de Dn. Francisco 
Boyx de Berard, regidor a perpetuïtat de la ciutat de Palma. PcCl.
1815, «las Blayas, o el pred[i]o Son Barart». PcCl.
1815, Son Balart. PcCl.
1818, son Berard / Son Berard. Apeo de Garay (Santanyí).
1818, Son Berart. PcGV.
1819, «ne Calenta, tinguda en Alou de la Cavalleria de Berrart [sic]». PcCl.
1831, «las Barqueras, tinguda en Alou de Barart». PcCl.
1831, «... al lloch enomenat Son Barart, dita ne Mostefana, tinguda en alou de la Cavalleria de Barart, 
actualment poseïda per el Molt il·lustre Marquès del Palmer». El document precisa que era vinya. PcCl.
1840, ne llarga. El document aclareix que pertany a Son Berard. PcGV.
1841, «ne ferrera, tenida en alodio de la Cavalleria de Berard». PcGV.
1842, Son Berard. PcCl.
1843, son Berard. PcCl.
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1851, «el Povàs, tenida en alodio de la Cavalleria de Barart». PcCl.
1861, «la Era veya del Llombars, tenida en alodio de Berart». PcCl.
1867, «los Correlassos... en alodio Berart». PcCl.
1867, «... del Llombars..., las Blayas..., en alodio de Berart». PcCl. 
1867, «... del Llombars..., Can Pedrina..., en alodio de Berart». PcCl.
1875, Son Barard. LAAS.
1878, 28 de maig, Son Berart. PcJA.
1885, Son Barard. PcP.
1887, «camino denominado de ne Cuní»; el camino de ne Cuní. PcCl. El document precisa que la finca 
«es tenida en alodio de Berard».
1887, Son Berard. LAAS.
1887, Son Balart. Testament de Jaume Escales. APS.
1893, «El Clos, sita en el pago Son Berart». PSB. El mateix document transcriu Son Balard.
1901, Ne Moreya, de Son Berard. PcCl.
1964, Son Balart o Na Castellet. PMV.

Son Benarribat
Fonètica: Ç�«ÈB*
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant desapareguda, no cartografiada, del nom de Cas General, casa situada a 
Santanyí, vora la partió de Felanitx, entre es Xebel·linar i na Rossellona. Segons els 
informants, apareix sols a la documentació.
 
Son Bennàsser
Fonètica: *Ç�«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'un  lloc  de  localització  desconeguda.  Tal  vegada  és  una 
variant de Can Bennàsser, vora Son Pulla.

1751, 13 d'octubre. Se cita Antonina Vidal de Son Bennàsser. RRV (2000: 169).
 
Son Bernadí
Fonètica: Ç�««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Cases i terres situades a s'Alqueria Blanca, a sa Penya Bosca, baix de sa Penya 
Redona, al lloc dit es Barracar.
 
Son Boi
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Fonètica: Ç�È�*
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Nom desaparegut, de s'Era de Cas Coix, situada a Santanyí, a l'est del nucli urbà, 
entre  s'Era  de  Ca  n'Estela  i  es  Molí  d'en  Felanitxer.  És  l'indret  on  ara  hi  ha  el 
poliesportiu. El nom, segons una informació oral, apareix a l'escriptura de propietat de 
la finca, però no sé en quina data.
 
Son Bonet
Fonètica: *Ç�È«
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Possessió salinera de nom desaparegut i d'ubicació desconeguda. 

1578. S'estima a Pere Lluís Berard «una possessió a les Salines, dita Son bonet». Stims. f. 87 v.
 
Son Cabrer
Fonètica: Ç�«ÈBR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Lloquet situat a s'Alqueria Blanca, prop de Portopetro, amb les cases emplaçades 
entre es Comellars, s'Ullastre Verd i sa Tanca Gran.

CTM, p. 1643; 43-7b.

1818, son Cabrer. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Son Calent
Fonètica: Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular, situat  a la Costa,  entre na 
Collcurta i na Marmanya. Està dividit  en onze tanques. Hi ha un petit  carreró sense 
sortida.

1818, Son Calent. Apeo de Garay (Santanyí).
1906, 11 de març, Son Calent. LAAS.
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1914, Son Calent. PcCo.
 
Son Canonge
Fonètica: *Ç�«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom  antic  de  Cas  Canonge,  lloquet  situat  a  Santanyí,  entre  es  Velar  i  es 
Quericals. Es documenta al llarg dels segles XVII i XVIII. Vegeu Cas Canonge. 
 
Son Caragol
Fonètica: Ç�«R«ÈÄ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny llombarder de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a So n'Amer, 
entre na Bou i ses Boguetes. Té uns 665 m de llargària màxima i uns 420 m d'amplària 
màxima i  està  dividit  en  unes  25 tanques.  S'hi  han  edificat  algunes  cases.  Caragol 
existeix com a malnom a Santanyí, però sembla que ha estat pres de la finca i que és un 
nom descriptiu, ja que a la zona abunden aquests mol·luscs.

CTM, p. 1653; MGM, 43-1f.
 
Son Cebrià
Fonètica: Ç�«BRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, diforma aproximadament rectangular, situada 
vora es Camp d'en Torrella, entre es Mestallar i na Garamet.
 
Son Colombars
Fonètica: Ç�NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 513
Situació: interior

Franja de terreny de forma irregular, situada a Santanyí, entre Son Garrot, Son 
Proenç, ses Roques d'en Biga, es Torrent d'en Jana i na Suau. Té 1125 m de llargària, 
per una amplària mitjana d'uns 250 m. Està format per més de 35 tanques, totes de 
conreu (si exceptuam una pleta) i la majoria amb arbres. Les cases són prop des Molí 
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des  Pont.  El  nom antic  d'aquesta  segregació  del  Rafal  Roig  era,  probablement,  So 
n'Oliver (vegeu l’entrada corresponent). El cognom Colombàs ja no existeix a Santanyí. 
Diu, un dels informants, que havia estat dels senyors des Pujol. 

CTM,  p. 1660; MGM, Son Colombàs, 43-3b.

Abans de 1578, Cosme Rosselló Artigues, de Felanitx, va vendre antigues porcions del Rafal Roig als 
seus cunyats Antoni Obrador i Pere Miquel Colombàs, que tot seguit s'hi acomodaren. RRV (1970: 13).
1617. El senyor Gaspar Miralles denuncia les tales que li fan al Rafal Roig o Son Colombàs. RRV (2000: 
151).
1664, Son Colombàs. RRV (2000: 155).
1680, son colonbàs. PcR.
1818, son Colombars / Son Colombars. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Son Cosina
Fonètica: Ç�NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Lloquet,  situat  entre  es  Camp d'en  Torrella  i  Son  Senalla.  Hi  ha  una  petita 
agrupació de cases. La que porta tal nom és de portal rodó, emblanquinat, amb finestra a 
sobre i rellotge de sol damunt la cornisa. Segons una planimetria, sense data, dels papers 
de Can Parra, havia estat d'un Joan Bonet Cosina.

CTM, Son Cusina, p. 1671.

1695, Son Cusina. ARM, D-1281.
1761, Son Cosina. PcGV.
1764, son Cosina. PcGV. El document esmenta un Andreu Burguera, àlies Cosina. 
1784, Sô Cusina. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1793, la Alquerie de Son Cusina. PcGV.
1845, 11 de setembre. Son Cusina, apareix citat en un cens de població. RRV (2000: 199).
 
Son Cosme Ponç
Fonètica: �NÇ�R«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 513
Situació: interior

Antiga possessió, avui parcel·lada, situada a Santanyí, entre sa Talaiola, sa Bassa 
Nova, ses Manreses, na Turca, ses Valentines, etc. És un espai de forma irregular, d'uns 
900  m  de  llargària,  per  400  m  d'amplària  mitjana,  dividit  en  unes  48  tanques, 
generalment amb pocs arbres. Les cases estan situades entre ses Figueres de Moro i sa 
Quintana, però són bastant modernes, amb portal rodó, sobre el qual es llegeix la data de 
1846  o  1856,  mig  esborrada.  Les  antigues  estaven  dins  es  Cuitor  (vegeu  l’entrada 
corresponent). 

A Santanyí, el topònim Son Cosme Ponç s'usa com a eufemisme per anomenar 
els genitals femenins quan hi ha presència de menors.
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És dubtós si el nom anterior era la Possessió del Malferit que el 1527 se cita com 
a contigua a la Talaiola, o el Rafal Baster, que el 1578 figura a nom de Cosme Vicens 
àlies Pons.

La documentació transmet  diverses vegades el  nom personal de Cosme Ponç 
(grafiat Pons). Podria tractar-se del propietari del lloc, que no deu ser el mateix que 
l'agermanat Cosme Pons que el 1523 / 1524 havia anat contra Alcúdia i possiblement 
també a la batalla del Rafal Garcés (RRV (2000: 106) i M. Danús (1990: 162).

Vegeu el cançoner.

CTM, Son Cosme Pons, p. 1669; MGM, íd., 43-4c.

1403, 1 d'octubre. Antoni Vilardell ven a Mateu Llaneres una sort de terra de la tanca del senyor Malferit 
que confronta amb la sort de terra de n'Andreu Vicens i la marina comuna de la pobla de Santanyí. M. 
Danús (1990: 175). Si observam el document següent veurem que pot ser Son Cosme Ponç.
1527, 18 de març. En una còpia del testament de Joan Danús de 10 de setembre de 1814, es diu que «una 
de les quals [possessions contigües] he comprada de n'Andreu Vissens, apellada del Malfarit, e la altre 
d'en Jaume Crexell, anomenada la Talayola». PcJA.
1552. S'anomena un Cosme Pons al qual reclamaven diners els obrers de la confraria de Consolació. RRV 
(1982).
1578. «Cosme Vicens, àls. pons, un raffal dit lo raffal baster». Stims, vol II, i també f. 77 v. Té cases i 
clos davant la Porta. RRV (2000: 133).
1695, Son Cosme Pons. Era de Bartomeu Vicens. ARM, D-1281.
1771, Son Cosme Pons. APS.
1798, 15 d'agost, Son Cosme Pons. PcLl. 
Finals s. XIX.  En aquesta data foren parcel·lades dependències de Son Cosme Ponç. VMaRV (1964: 
269).
1818, Son Cosme Pons. Apeo de Garay (Santanyí).
1892, 30 d’abril, Son Cosme-pons. PMT.
 
Son Costa
Fonètica: �NÈ�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat entre sa Bassa, Son Tou 
i sa Bassa Inquarta. No en posseïm documentació antiga. Costa no és cognom autòcton 
a la contrada, pero el 1278, en un document en el qual s'anomena s'Alqueria Blanca, se 
cita el batle reial Bernat Costa. RRV (1973b: 5); APF (1974: 30).

CTM, p. 1669; MGM, 43-5a.

1818, son Costa. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Son Coves
Fonètica: �NÈ�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 511.5
Situació: interior
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Terreny de forma molt irregular,  situat a Santanyí, vora es Camí de s'Alqueria 
Blanca, entre sa Bassa des Llombau i  es Molí  des Pont.  Té uns 900 m de llargària 
màxima per uns 400 m d'amplària màxima i està integrat per més de trenta-cinc tanques 
de conreu, amb arbres i figueres de moro. Hi ha diverses cases antigues, de tal manera 
que resulta difícil saber quina pertany al lloc de fundació, però sembla que ha de ser 
alguna de les més acostades a s'Aljub de Son Coves.

Presumiblement havia tingut una extensió molt més gran, ja que es devia allargar 
fins al  casc urbà de la vila.  Sembla que ses Coves des Vicari  n'era una segregació. 
També n'era part es Molí d'en Jordi, possible nom antic des Molí d'en Ferrereta i nom 
actual dels terrenys adjacents.

CTM, p. 1669; MGM, 43-2b.

1586. Antoni Coves denuncia haver plantat mitja quarterada de vinya. RRV (2000: 138). Presumiblement 
la seva terra era Son Coves.
1695, Son Coves. Era d’Andreu Coves. ARM, D-1281.
1771, son Covas. APS.
1784, Sô Covas. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1811, Son Covas. PcJA.
1818, Son Covas / Son Coves. Apeo de Garay (Santanyí).
1851, 3 de maig, Son Covas. PcJA. El document precisa: «hoy Molí d'en Jordi».
1890, Son Covas. PcRb. Cal assenyalar que Can Robeta, d’on procedeix el document, és el malnom d’una 
família de cognom Covas.

Son Coves Petit
Fonètica: �NÇ�««È*
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny de conreu situat a Santanyí, dins Son Coves, entre 
sa Drecera i s'Aljub de Son Coves. Segons diu un informant, és nom que apareix en la 
documentació. Diu que també surt grafiat com a Son Covetes.
 
Son Covetes
Fonètica: Ç�NÈ««*
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant desapareguda de Son Coves Petit,  topònim extingit,  situat a Santanyí, 
dins Son Coves, entre sa Drecera i s'Aljub de Son Coves. Segons un informant és el 
nom que apareix en la documentació.
 
Son Damià
Fonètica: *Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
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Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, de localització desconeguda. 

1818, son Damià. Apeo de Garay (Santanyí). 

Son Danús
Fonètica: Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Extensa possessió situada a Santanyí, entre el nucli urbà i la partió de Campos. 
En són segregacions Son Danusset i Son Danús Nou. El terreny de Son Danús, o Son 
Danús Vell, conforma, en l'actualitat, la part de la finca on s'ubiquen les cases antigues. 
D'aquí es va segregar fa pocs anys una porció petita de terra, de la qual hi ha gent que ja 
en diu Son Danussó, curiosa denominació espontània que segueix els antics sistemes 
designatius.  El  límit  de  Son  Danús  per  la  part  de  llevant  era  el  que  deixava  fora 
l'Alqueria Poca (ara la Costa) i es Camp d'en Bover. Possiblement s'Olivó pertanyia a 
Son Danús fa molts anys. Popularment es diu que Son Danús arribava a la vila, fins al 
carrer de Ciutat i és ben possible que fos així, perquè sabem que es Velar pertanyia a la 
gran possessió. No hi pertanyien, en canvi, ni na Brodat, ni sa Dona Morta. Tocava es 
Camp d'en Torrella. El límit occidental de Cas Perets (l'antic Rafal Palla) és encara avui, 
quan la finca es troba intensament parcel·lada, molt clar. Segurament la Comtessa, lloc 
ara dit ses Angoixes (possessió de la qual sembla que es va segregar So n'Alegre) havia 
format part d'aquesta finca. Encara avui, la fotografia aèria mostra amb claredat un límit 
que sembla la separació entre les alqueries Albocora i Poca, per una banda i Binilassar 
(vegeu l’entrada corresponent) per l'altra, que era el nom araboberber de la possessió, 
que es conservà, segons pareix, fins a principis del darrer quart del segle XVII, tot i que 
encara aflora en documents de finals del segle XIX. El 1656 era encara un topònim viu i 
ho devia ser encara el  1685, quan s’esmenta per primera vegada el nom de Son Danús, 
però el 1712 ja era mort i reapareix, deformat, en la documentació fins a 1893. Vegeu 
una relació de les nombroses variants que coneix, sota l’entrada Benilassar.

Les  cases,  situades  a  uns  63  m sobre el  nivell  de la  mar,  es  troben vora  la 
carretera de Palma, a uns dos quilòmetres de la població i s'organitzen al voltant d'una 
clasta que deixa a la part del nord unes edificacions més antigues amb un curiós arc 
gòtic. Una torre de defensa de base quadrangular, citada el 1537, ara es troba inserida 
dins la construcció, arrenglerada amb la façana. Té escala de caragol i  finestra d'arc 
conopial amb festejador. Dins la casa  hi ha un arc amb el nom de Jesús i la inscripció 
«IVAN ANTONI DENVS 1675». És famosa per la seva grandària la cisterna de la casa, 
de la qual es conta la llegenda que la féu un esclau musulmà a canvi d'obtenir les terres 
que pogués albirar des de dalt la torre. Un cop acabada, el senyor el féu pujar dalt de la 
fortificació i quan volgué guaitar des del terrat amb una empenta el tirà a baix. Entre les 
cases i la carretera hi ha un talaiot de planta circular en bon estat de conservació.

Vegeu el cançoner.

1241, febrer. Benilassar és un dels confrontants de l'alqueria Albocora. APF (1974: 20).
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1241, Benilassat. AMC i GRB (1993: 149).
1242, 25 de febrer. L'alqueria Binilassar és un dels confrontants de l'alqueria Albocora. RRV (2000: 19).
1242, 23 de març. Nicolau Bonet estableix a Miquel Oller de Vilafranca dues jovades de terra i unes cases 
a la seva alqueria Benilazad i dues jovades més al rafal que és devora Benilazad. APF (1974: 26).
1242, 23 de març. Nicolau Bonet estableix a Pere Mir dues jovades a Benilazad, part de les quals estan en 
el terme de Santanyí i part dins aquesta alqueria. APF (1974: 20).
1242, 29 d'abril. Nicolau Bonet estableix a Guillem de Torrella i al seu germà Pere tres jovades i mitja de 
terra en el terme de Belazar. APF (1974: 27).
1242,  26  de  maig.  Nicolau Bonet  estableix  a  Berenguer de  S'Estarella  dues  jovades  sarraïnesques  a 
l'alqueria Benilazad. APF (1974: 27).
1242, 8 de juliol. Nicolau Bonet estableix a Ramon Gener (o Jover) i sa muller la meitat de l'alqueria 
Benilassar, en la parròquia de Santanyí, tenguda a nom de Nunó Sanç. APF (1974: 27).
1242, 11 de juliol.  Nicolau Bonet estableix a Rogert Gabador de Creixell i sa muller Barcelona dues 
jovades de terra a l'alqueria Benilassar, en la parròquia de Santanyí. APF (1974: 27).
1242, 20 d'agost. Nicolau Bonet estableix a Bernat Celler de Minorissa (Manresa) dues jovades de terra i 
unes cases a l'alqueria Benilassar. APF (1974: 27).
1242. Alqueria? Belazar. À. Poveda Sánchez (1979-1980: 18).
1242. Alqueria Benjlazad. À. Poveda Sánchez (1979-1980: 24).
1244, 8 de juliol. Nicolau Bonet estableix a Bernat Caba i R. Savet la meitat de Binilasar, «in termino de 
sancto anino», que té i posseeix per Nunó Sans. Arxiu BVT, 10.
1244, Benilasar. AMC i GRB (1993: 149).
1255 (abans), beni laçat. Lloc de XXX jovades d'extensió. AMC i GRB (1993: 149). Es tracta, segons els 
editors, d'un nom clànic no identificat. 
1261, 30 de gener. Arnau d'Olmeda estableix a Pere Martí i Guillem Escalona la quarta part de l'alqueria 
Binilassar, tenguda en nom de Cília, filla i hereva de Nicolau Bonet i muller de Joan Peris. RRV (2000: 
20).
1262, 11 de novembre. Vidal Bover, procurador d'Arnau d'Olmeda, ven a Pere Ros aquell honor o quarta 
part de l'alqueria Benilassar, tenguda per Joan Peris i muller Cília a delme i tasca. APF (1974: 27).
1264, 9 de desembre. Pere Montagut i muller Maria venen a Bernat Ninot tota l'octava part de l'alqueria 
Benilassar, tenguda per Joan Peris i sa muller Cília. APF (1974: 27).
1265. P. de Montagut i la seva esposa Maria venen a Bernat Ninot o Vivot l'octava part de Binilassar que 
tenen per Johan Peris i la seva esposa Cília, «in termino St. anino». Arxiu BVT, 9.
1268, 4 de febrer. Arnau d'Olmeda estableix a Pere Martí i Guillem Escalona la quarta part de l'alqueria 
Benilassar, tenguda a tasca en nom de Nicolau Bonet, difunt, i ara per sa filla Cília, la seva hereva i muller 
de Joan Peris. Se citen les cases, un molí i una casa sense teulada. APF (1974: 28).
1275, 24 de febrer. Guillem Vidal ven a Miquel Gual la meitat de tot quant té a Benilassar. APF (1974: 
28).
1278, 15 de juliol. Un rafal de l'alqueria Galera (Felanitx) confronta amb Binilassar. RRV (1973: 17).
1280, 29 de març. Estruga, viuda de Guillem d'Armentera, i el seu fill Bernat i la seva esposa Romia 
estableixen en enfiteusi a Berenguer Danús la part amb terres, pastures, herbes, aigües, llenyes, boscs, 
garrigues, bestiar,  etc., que tenen a l'alqueria Benilassar,  del  terme de Santanyí, tenguda en nom dels 
hereus de Guillem de Saragossa, difunt. APF (1974: 28).
1282, Benulaçar. AMC i GRB (1993: 149).
1284,  15  de  març.  Benilassar  és  un dels  confrontants  del  lloc  anomenat  Olivar,  de l'alqueria  Galera 
(Felanitx), on hi ha un antigor [pot tractar-se del poblat talaiòtic des Rossells]. RRV (1973: 25).
1285, 9 de febrer. Benilassar és un dels confrontants de l'Alqueria Poca. APF (1974: 19).
1287, 1 de juliol. P. des Solers i la seva esposa Mancilia venen a Simó de Xeris 3 jovades a Binilasar de 
sto. agnyno. Arxiu BVT, 6.
1288, 28 de juny. Binilasar confronta amb l'alqueria pocha. Arxiu BVT, 12.
1293, 15 de juliol. Bartomeu Cifre i sa muller Galiana són habitadors de Santanyí en el lloc anomenat 
Benilassar. APF (1974: 36).
1296, 6 de desembre. Benilassar és un dels confrontants de l'alqueria Albocora.  RRV (1973: 36) i APF 
(1974: 20).
1297, 7 de novembre. Benilassar és un dels confrontants de l'alqueria Albocora. APF (1974: 20-21).
1299, 18 de febrer. Un honor de l'alqueria Benilassar confronta amb l'honor de Vidal Bover. RRV (2000: 
25).
1307, 12 de setembre. Se cita el camí de Benilaçar. Arxiu BVT, 7.
1307, 13 de novembre. Se cita el camí de Benilassar. RRV (1973b: 7 i 2000: 30).
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1308, 13 de setembre. Entre els confrontants de l'alqueria sa Cova, també anomenada Grona (i sa Torre), 
se citen el camí de Benilassar i l'alqueria Benilassar. RRV (1973b: 8 i 2000: 30).
1314,  febrer.  Francisca, filla i hereva de Simó d'Exea,  àlies Quartal, amb consentiment del seu espòs 
Arnau Moragues, ven a Miquel de Canyelles els honors, possessions i cases que té a l'alqueria Benilassar. 
RRV (2000: 33). 
1318, setembre. Berenguer Danús ven a Guillema, viuda de Mir de Palau, quarteres de blat censals sobre 
l'alqueria Binilassar anomenada les Coves, confrontant amb el rafal de la Palla i camp de les Llebres. 
RRV (2000: 33).
1322, novembre. Binilassar és confrontant de la meitat de l'alqueria la Torre. RRV (2000: 35).
1342, 12 de novembre. Nicolaus de nus ven un censal a bernat argenté, damunt Benilasar. Confronta amb 
alqueria de Berenguer denús, alqueria de Berenguer ventelli?,  camp de les lebres i nadal abran. Arxiu 
BVT, 113.
1346,  5  d'agost. Bernat  Riera,  fill  i  hereu de Guillem Riera  ven a Romeu piro?  l'alqueria  vocata de 
Bellimestar, amb cases i hortet, que fou de N. Sanç, del rei i la té per Guillem de Seragosa. Confronta amb 
Bononat  Tomàs,  camí de Santanyí, possessió d'Antoni  Riera,  Fransesc Bonet  de la Torre,  camp d'en 
Torreyla, Antoni Riera, Bonanat Tomàs y possessió que fou d'en carboneyl. Arxiu BVT, 4.
1385, 5 d'octubre. Mateu Danús i alguns terrratinents de Binilassar volen fer partió de terres amb els 
terratinents del  Camp d'en Torrella. RRV (2000: 55). 
1388, 8 de febrer. Es parla de l'empriu de la garriga comuna que és a Binilassar. RRV (2000: 57).
1396, 24 de març. Guillem Danús té l'alqueria Benilassar. RRV (2000: 61).
1401, 15 de juliol. El camí públic que va a Benilassar és un dels confrontants de l'Olivó. M. Danús (1990: 
168).
1401, 16 de juliol. El camí públic que va a Benilassar és un dels confrontants de l'Olivó. M. Danús (1990: 
168).
1401, 2 de novembre. Benilassar és citat com a confrontant d'una finca vora el camí que va a Ciutat. M. 
Danús (1990: 170-171).
1403, maig-agost. Se cita Guillem Danús de Benilassar. RRV (2000: 64).
1408, 30 de gener. L'alqueria Benilassar és un dels confrontants de l'alqueria Poca. M. Danús (1990: 184). 
1411, 8 de desembre. S'anomena el camí que va a l'alqueria Benilassar. M. Danús (1990: 190).
1421. Els propietaris són coneguts com a Danús de Benilasar. AMC i GRB (1993: 149).
1488, 24 d'abril. Joan Danús, fill d'Andreu Danús, fa inventari dels béns del seu pare, que tenia l'alqueria 
Benilassar i una altra alqueria en aquest lloc, confrontant amb l'alqueria major. RRV (2000: 84).
1492, 13 de desembre. Se cita el camí de Binilassar. RRV (2000: 86).
1495, 4 de gener. Se cita el camí que va a Binilassar. RRV (2000: 87).
1500, 21 de maig. Mor Lluc Danús en el predi Binilassar. «Santanyí», 62 (7-V-1960), p. 1.
1511, Binicassat. VMaRV (1964: 261).
1527, 18 de març, «la mia possesió dita Binilletxar». Testament de Joan Danús. Còpia de 1817, 6 de maig. 
PcJA.
1531,  6  de  desembre.  La  possessió  de  Joan  Danús  és  citada  entre  els  confrontants  de  la  possessió 
anomenada Poca. RRV (2000: 120). 
1537, 17 de desembre. En un inventari de Joan Danús, s'esmenta Binilassar, la torre mitgera de la volta, 
les cases dites d'en Fullana i la possessió dita d'en Joan Vadora, la qual confronta amb el rafal Palla i  
Binilassar. RRV (2000: 121-122). 
1578, S'estima «una possessió dita binillassar», de Joan Denús, dit lo hereu Denús. Stims, f. 33 v; Joan 
Denús, «dit lo hereu..., la possessió dita binillessar». Stims, vol. II.
1590. Se cita la possessió la Comtesa en el terme de Binilassar. RRV (2000: 142).
1656, 9 de maig. Binilletxar. Còpia de 1806, 26 de maig. PcJA.
1685, 23 de març. Son Danús, de Joan Antoni Danús. RRV (2000: 158).
1712, 30 de gener. Son Fco. Danús, ciudadano y capitán de Santanyí, elige a Gmo. Bonet para celebrar en 
el oratorio de su predio Son Danús, antes Binilasar, por el haber de 4 cuarteras de trigo. Arxiu BVT, 574.
1742, 8 de setembre. Joan Antoni Danús lloga a Miquel Vidal la possessió Son Danús, abans anomenada 
Binilassar. El senyor es reserva poder donar garriga per fer rotes, confrontant amb el camp d'en Torrella 
fins a l'Estepar. RRV (2000: 164).
1773, Son Danàs [sic]. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1784, Sô Danús. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1798, 11 de setembre. «Son Danús, antes Binilletxar, en la qual se halla inclusa otra posesión llamada las 
Tancases... Linda con camino Real de la Angoxas..., Son Ferreret...,  con tierras del reverendo Antonio 
Vanrell Pro., llamadas Son Vanrell, con los valdíos de la villa de Campos, con tierras del marqués del 
Raguer  llamadas  Gallicant,  con tierras  del  Honor  Miguel  Roca,  llamadas  Son Antoni  Amer...,  Cuya 
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posesión llamada antiguamente Binilletxar, ahora Son Danús, juntamente con la posesión inclusa dentro 
dicha posesión, llamada las Tancases... ». PcJA. Còpia de 1817, 20 de maig.
1814. 20 de març, Son Danús. PcJA.
1837, Son Danús. PcT.
1843, 7 de setembre, Son Danús. PcJA.
1867, Son Danús. Circumscripció parroquial. APS.
1884, Son Danús. PcT.
1893, 4 de novembre. «... del predio Binilletxar, ahora Son Danús». PcJA.
1907, 9 de juny, So Danús. PcnG. 
 
Son Danús Nou
Fonètica: Ç�«ÇÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Segregació de Son Danús que ocupa la part de ponent de l'antiga finca, ara entre 
Son Danús Vell, Son Danusset, el terme de Campos i Cas Perets. Fa pocs anys que se 
n'han  fet  diverses  parcel·les.  Les  cases,  modernes,  però  en  ordre  tancat,  recentment 
habilitades a residència confortable, es troben a 300 m de l'inici d'una inflexió de la 
carretera de Palma, tocant quasi la corba dels 80 m sobre el nivell de la mar.

Diu A. Vidal (1992: 45) que «Son Danús Nou es va segregar en temps posteriors 
al moment en què acaba la nostra recerca (1920)». O sigui: després de 1920. 
 
Son Danús Vell
Fonètica: Ç�«ÇRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Possessió  situada a  Santanyí, entre la  vila  i  Son Danús Nou.  És la  part  que 
romangué de l'antiga unitat de Son Danús, després de segregar-se'n Son Danusset, Son 
Danús Nou i nombroses parcel·les.
 
Son Danusset
Fonètica: Ç�«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 509
Situació: interior

Possessió  segregada  de  Son  Danús,  situada  a  Santanyí,  entre  la  carretera  de 
Palma, la partió de Campos, So n'Alegre, sa Vela, Son Toi, es Camp de sa Vinya, etc. 
Dins  les  seves  terres,  es  Molí  de  Son  Danús  dóna  encara  testimoniatge  de  l'antiga 
pertinença a aquella gran propietat.
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Es va separar de la finca matriu vers el 1900, quan, per tal de pagar un deute, els 
Asprer la cediren a les seves ties Guasp. Les cases es construïren vers aquella data (A. 
Vidal Ferrando (1992: 139-140).
 
Son Danussó
Fonètica: Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 509
Situació: interior

Nom moderníssim d'un lloc de Santanyí, part de Son Danús Vell, que se segregà 
fa devers un quart de segle o més, en partir-se la finca els dos germans propietaris. Les 
cases d'aquest nou lloc es construiren vers el lloc on hi havia sa Caseta Vermella. El 
nom novell, sorgit de manera espontània, no està gaire arrelat, però l'he sentit en boca de 
diverses persones, tot i que només està anotat d'un sol informant.
 
Son Durí
Fonètica: Ç�ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517.5
Situació: interior

Lloquet de s'Alqueria Blanca, situat entre Son Cabrer i Portopetro. Les cases són 
dos edificis  antics,  coberts  a dos vessants.  Les façanes, orientades a xaloc, no estan 
sobre la mateixa línia. Una té el portal rodó i l'altra quadrat.

És nom d'origen dubtós que tant podria ser basat en el cognom Durí, inexistent a 
s'Alqueria Blanca, com ser un  Son modern, que, pel fet de ser basat en la magror del 
terreny, caldria grafiar Son Dur-hi. El fet, peró, que tenguem na Durina, com a tanca des 
Serral Nou, fa inclinar la balança cap a la grafia Son Durí, tot i que és precís reconèixer 
que l'antropònim podria ser basat en el nom de la possessió. Falta documentació antiga 
que resolgui la qüestió.

1837, Son Durí. PcT.
 
Son Fango
Fonètica: �MÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511
Situació: interior

Casa  i  conjunt  de  deu  o  onze  tanques  conradisses  amb  arbres,  situades,  a 
Santanyí, de manera dispersa, vora es Campàs.

Sobre el nom de tal lloc es conta una etimologia popular, tan poc creïble com 
interessant: un dels informants diu que un avantpassat seu féu la casa i, mentre estava en 
obres, passà un vianant que digué als picapedrers: –«què va bé?» –«A força de fango», 
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contestaren, perquè pastaven fang per fer les parets. –«Idoi li hauran de dir Son Fango», 
replicà. Un altre informant es limita a dir que es diu així per la quantitat ingent de fang 
que empraren per fer les parets de la casa.

La  realitat  deu  ser  que  ens  trobam  davant  un  antropònim  format  sobre  la 
feminització  de  fang,  per  masculinització.  A  Santanyí  Fango i  Fanga són  encara 
malnoms. Trobam Son Fangos a Sineu, a Manacor i a Palma, i Sos Fangos a Capdepera, 
però no tenen res de mossàrab com pretenen Coromines i Mascaró (OnCat., p. 136).

CTM, p. 1674; MGM, 43-2d.

1837, Son fango. PcT.
1890, 28 d'abril, Son Fango. PcLl. 

Son Fenàs
Fonètica: Ç�M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Cala Santanyí, entre es 
Torrent de Mestre Tià Nin, es Torrent d'en Neo i na Cebriana. Potser és un topònim 
modern, descriptiu, que fa referència a una finca poc atesa, on creix el fenàs.
 
Son Ferrer
Fonètica:Ç�M«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior

Conjunt de set o vuit  finques i una casa situades a Cas Perets, entre Lo d'en 
Burguera i Can Pubil. La casa té una capella amb la data de 1797.

Vegeu el cançoner.

1818, Son Ferrer / son farer [sic]. Apeo de Garay (Santanyí).
1825, Son Farrer. PcGV.
1831, 19 de maig. Es diu que l'oratori de Son Ferrer és públic. RRV (2000: 196).
1842, 6 de juny, Son Ferrer. PcJA.
1885, Son Ferrer. PcP.
1887, Son Ferrer. Testament de Jaume Escales. APS.
1890, 28 d'abril, «... en el lugar Son Ferrer, llamada Ne Llarga». PcLl. 
1927, 10 de desembre, «Se Figuera grossa y dos cuartones del cercado llamado Can Orell, procedentes de 
la finca Son Ferrer». PcLl.

Son Ferreret
Fonètica: Ç�M««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
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Situació: interior

Lloquet,  amb cases voltades de corrals de figueres de moro, segregat de Son 
Ferreret Vell.
 
Son Ferreret Gran
Fonètica: *Ç�M««ÇR«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un indret del terme de Santanyí, situat a la Costa, a algun lloc 
de Son Ferreret no identificat. Nom oposat al de Son Ferreret Petit. 

1914, Son Ferreret gran. PcCo.
 
Son Ferreret Petit
Fonètica: *Ç�M««ÇR««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny situat a Santanyí, dins Son Ferreret, possiblement 
vora es Revolt de sa Vela.

1879, Son ferreret petit. PSS.
1914, Son Ferreret Petit / Son Ferreret petit. PcCo.

Son Ferreret Vell
Fonètica: Ç�M««ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Cases i terres amb topònim dispers d'una antiga possessió els límits de la qual 
són desconeguts, tot i que és entrevisible la seva antiga extensió. Estan situades a la 
Costa, entre la partió de Felanitx i la de Son Danús. Possiblement en el segle XVI ja 
estava dividida. Una segregació es troba documentada, el 1879  amb el nom de Son 
Ferreret Petit i una altra, el 1914, amb el de Son Ferreret Gran.

Son Ferreret Vell, CTM, p. 1675.

1408,  30 de gener. Bernat  Vidal  i  la seva dona Antònia  venen a Bartomeu Ferrer  de Porreres mitja 
alqueria dita Poca. Entre els confrontants se citen les garrigues de la Galera i de l'alqueria Blanca. M. 
Danús (1990: 184). Sembla que aquesta venda pot ser l'origen de l’antiga possessió.
1578,  «Jaume Vidal àls.  ferreret...,  una possessió affrontant, segons se diu,  en lo terme de Felanitx». 
Stims, foli 55 v.
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1578, Andreu Vidal ferreret..., una possessió. Stims, vol. II.
1585-86. La sort de Jaume Vidal Ferreret té 53 quarterades. RRV (2000: 136).
1589, 18 d'octubre. Se cita la capella de Sant Antoni, dita del Ferrreret, novament fabricada per aquest 
senyor. RRV (2000: 140).
1603. S'anomenen Jaume Vidal Ferreret i Salvador Vidal Ferreret, entre els que declaren haver sembrat 
noves vinyes. RRV (2000: 147).
1612. Queixes de Jaume Vidal Ferreret per les tales que li fan. RRV (2000: 148).
1654-55. Es dóna llicència a Jaume Vidal Ferreret per posar bans als qui fan tala a Son Ferreret. RRV 
(2000: 154).
1667, agost. Jordi Vidal Ferreret està judicat per haver mort d'una arcabussada Mateu Vidal Xorca. RRV 
(2000: 156).
1671, Son farreret. PcB.
1672, 27 d'agost. Es dóna la plaça d'alcaid de Portopetro a Jordi Vidal Ferreret. RRV (2000: 157).
1685, 23 de març. Se cita Son Ferreret de Salvador Vidal. Hi ha altres llocs amb el mateix nom. RRV 
(2000: 157-158).
1695, Son Ferreret. ARM, D-1281.
1702, son ferreret. PSS.
1705, Son ferraret. PSS.
1725, Son Ferreret. PcB.
1784, Sô Ferreret. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1789, 11 de setembre, en còpia de 20 de maig de 1817, Son Ferraret. PcJA.
1806. En anys successius es plantà vinya en aquest lloc. RRV (2000: 187).
1814, 13 d'abril. Son Ferreret. PMP.
1818, Son Ferreret. Apeo de Garay (Santanyí).
1818, Son Ferreret. PcP.
1858, Can Estela o Son Ferreret. PcLl.
1882, 27 de desembre, Son Ferreret. PcJA.
1908, 21 d'abril, Son Ferreret. PcJA.
1909, 2 de setembre, Son Ferraret. PcJA.

Son Fumat
Fonètica: Ç�MÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507
Situació: interior

Terreny de  forma  romboïdal,  format  per  quatre  tanques  de  conreu,  i  alguns 
corralets, amb arbres i una casa ruïnosa. Es troba situat en es Llombards, entre sa Tanca 
d'en Rado i na Cabrer.

1942, Son Fumat. Amillaramiento. AMS.
 
Son Garrot
Fonètica: Ç�ï«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, intensament parcel·lat, integrat per més de 100 
tanques, situat a Santanyí, entre Son Colombars i Cal Reiet. Els límits antics precisos 
són desconeguts, sense poder dir si les terres de sa Bassa Nova, es Sòl d'Avall, es Molí 
des Saig, etc, en formaven part. No s’hi coneixen les cases, ni es pot donar per segur que 
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unes runes amb restes d'una torre circular, situades davant Son Coves, en siguin les 
restes.  L'espai  conegut  sota  aquesta  denominació  és  irregular,  amb  uns  diàmetres 
màxims d'uns 1200 m per uns 950 m.

Fou parcel·lat a principis del segle XVIII per iniciativa dels jurats, segons BVT 
(art. Santanyí del CTM, p. 1505).

CTM, p. 1688; MGM, 43-3b.

1450. Son Garrot és de Mn. Francesc Font de Roqueta. Arxiu BVT, 274.
1578. S'estima «una possessió dita son garrot», de «Mn. Francesc font de roquetta». Stims, f. 60 v. És el 
senyor de la possessió de Roqueta (Maria).
1578, «francesch font de roquetta..., una possessió anominada Son garrot». Stims, II.
1584, 22 de maig. Joan Manera, que té Son Garrot, terres exposades a les incursions dels moros, demana 
reducció de delme i tasca a delme pla. RRV (2000: 136).
1585-1586. La possessió de Joan Manera de Son Garrot té 106 quarterades. RRV (2000: 136).
1586. Joan Manera denuncia haver plantat 4 quarterades de vinya a Son Garrot. RRV (2000: 138).
1664. Se cita la cisterneta de Son Garrot. RRV (2000: 155).
1671, 19 de gener. El municipi compra el predi de Son Garrot, de Catalina de Sant Martí i Simonet, per 
parcel·lar-lo. «Santanyí», 14-1-1960, p. 1.
1671, son garot. PcR.
1691, 28 de juny. Nós, Guillem Oliver, Mateu Burguera Planas, Jaume Vidal, Nadal Vidal de Baltasar, 
jurats, mediant concili celebrat el 20 de juny de l'any corrent, donen i estableixen a Andreu Bonet, fill de 
Benet, sastre, 3 corterades de pertinència de la possessió Son Garrot. Arxiu BVT, 503.
1711, maig.  Segrest de béns d'Antoni Colomar, ciutadà: mitja quarterada de vinya a Son Garrot. RRV 
(2000: 160).
1735, 11 de novembre. Jaume Vidal, fill de Miquel, de la Possessió anomenada Son Vidal, ven a Jaume 
Vidal, de Marc, 1/2 corterada a son Garrot, adquirida pel seu avi en vigor d'establiment firmat pels jurats 
de la Vila en la Escrivania Real el 18 de juny 1675. Arxiu BVT, 545.
1735, son Garrot. papers Son Coves.
1760, 25 de setembre, «Son Garrot. Confronta... ab camí per el qual se va en el torrent d'en Roig y Porto 
Petro». PcLl.
1774, Son Garrot. PcR.
1818, son Garrot / Son Garrot. Apeo de Garay (Santanyí). Hi tenia terra un Miquel Vicens, àlies Roig. 
1820, Son Garrot. PcR. Entre els confrontants se cita el camí reial de «Porto Petro». D'una finca es diu 
que «afronta ab la peret de la Canal qui va a esta vila». PcR.
1841, 19 de setembre, Son Garrot. PcJA.
1855, Son Garrot. PcR.
1856, Son Garrot. PcR.
1878, 28 de maig, Son Garrot. PcJA.
1890, 28 d'abril, Son Guerrot. PcLl.
1891, Son Garrot. PcRb.
 
Son Garrot Curt
Fonètica: Ç�ï«Ç�ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca de conreu sense arbres, de forma ròmbica, situada a Samtamyí, dins Son 
Garrot. És gairebé segur que la denominació sorgí per oposició a Son Garrot Llarg, ja 
que el propietari hi té una finca i necessita fer tal distinció.
 
Son Garrot Fondo
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Fonètica: Ç�ï«Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de forma irregular, compost per sis tanques de conreu amb arbres, situat 
a Santanyí, dins Son Garrot. És delimitat de manera aproximada per la corba de nivell 
dels 55 m, ja que es troba dins la capçalera d'un torrentell que desguassa dins es Torrent 
d'en Roig. Aquesta circumstància topogràfica és la que descriu l'adjectiu fondo.
 
Son Garrot Llarg
Fonètica: Ç�ï«Ç�´È´R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny  de  conreu,  amb  arbres,  integrat  per  sis  tanques  llargues  i  estretes, 
situades a Santanyí, dins Son Garrot, vora sa Pleta de Cas Mojaral.
 
Son Garrot Petit
Fonètica: *Ç�ï«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 512
Situació: interior

Nom desaparegut d'una finca situada a Santanyí, a algun lloc imprecís de Son 
Garrot. 

1878, 28 de maig, Son Garrot Petit. PcJA.
 
Son Gató
Fonètica: Ç�ï«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de Cas Gatons, casa situada rere Consolació, entre es 
Rossins i Cal Rei.

1818, Son Gató / Son Guató. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Son Gauany
Fonètica: Ç�ï«Èø
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, forma irregular, situat a Calonge, vers es Comtès, 
entre es Galerins i s'Alzina. Està dividit en tres tanques.

El topònim prové del cognom germànic Galvany, per vocalització de la lateral a 
final de síl·laba i assimilació de la labiodental següent. L'estranyesa de l'antic cognom en 
terres calongines n'ha generat nombroses deformacions: Son Geuany, Son Giuany, Son 
Giguany i Son Ginguany.

Sembla que a Felanitx fa poc temps que encara hi havia una dona portadora del 
cognom Gauvany.

1838, 19 de maig. Son Guelvañy. PcAg.
 
Son Geuany
Fonètica: Ç�Z«Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  Son  Gauany,  terreny  situat  a  Calonge,  vers  es 
Comtès,  entre  es  Galerins  i  s'Alzina.  És  una  deformació  del  cognom  Galvany. 
L'avançament articulatori de la consonant velar inicial ha propiciat la fricativització.
 
Son Giguany
Fonètica: Ç�ZÈÄø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  Son  Gauany,  terreny  situat  a  Calonge,  vers  es 
Comtès, entre es Galerins i s'Alzina. Deformació del cognom Galvany, a través de la 
variant  Son Giuany. La  u  consonàntica ha estat  tractada com la [w]  germànica dels 
cognoms Gualter, Guarner, etc.

Son Ginguany
Fonètica: Ç�ZÈø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  Son  Gauany,  terreny  situat  a  Calonge,  vers  es 
Comtès, entre es Galerins i s'Alzina. Deformació del cognom Galvany. A través de la 
variant Giguany, s'ha passat a Ginguany per dilació de la nasal.
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Son Giuany
Fonètica: Ç�ZÈø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  Son  Gauany,  terreny  situat  a  Calonge,  vers  es 
Comtès, entre es Galerins i s'Alzina. Deformació del cognom  Galvany a través de la 
variant Son Geuany (cf. jaqueta > giqueta). El tancament vocàlic és causat pel contacte 
amb la consonant palatal. (cf. garlanda > vulg. guirlanda).
 
Son Guerxo
Fonètica: *�ÈïES
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit, de localització desconeguda. Hom pot pensar que tal vegada es 
tracta d’una variant de na Guerxa, situada a Santanyí, vora es Puput, però el nom del 
propietari apunta cap a una ubicació curiablanquera.

1695, son Guerxo. Era de Jaume Bonet “Blanca”. ARM, D-1281.

Son Joi
Fonètica: �ÈZ�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca  petita  de conreu,  amb arbres  i  sense  casa,  situada dins  es  Camp d'en 
Bover, vora Can Coloma.

Deu tractar-se d'un antic antropònim, un malnom, potser. El 1294 ja es troba un 
Guillem Joia a Santanyí (APF, 1974: 36).

1695, Son Joy. ARM, D-1281.
1806, 15 de maig, Son Joy. Arxiu BVT, 698.
1815, Son Joy. Arxiu BVT, 698.
 
Son Jordà
Fonètica: Ç�ZRÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512.5
Situació: interior
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Nom  de  dues  tanques  de  conreu  amb  arbres,  llargues,  de  forma  irregular, 
situades entre s'Alqueria Blanca i Santanyí, concretament entre Son Sanç i es Molí des 
Pont. Lloc, ara, d'extracció de pedreny de Santanyí.

A una de les partions de Son Jordà hi ha un tros de paret d'aspecte antiquíssim 
construït amb la tècnica anomenada d'espina de peix, travada amb call vermell. Té unes 
12 passes de llargària i 1'40 d'altària. S'hi veu una cantonada i restes de referit interior 
amb mescla de calç i grava. Poden ser restes de les cases que anomenen els documents.

El cognom  Jordà,  avui inexistent  en el  terme, està lligat des de molt  antic a 
transaccions de terres de s'Alqueria Blanca, alguna de les quals és molt possible que faci 
referència a aquest indret.  Jordà era també el nom d'un fill de Nicolau Bonet, o Bovet 
(APF, 1974: 29).

1259. Guillem Jordà compra cases i terra a s'Alqueria Blanca (APF, 1974: 28).
1260. Es parla de vendes a Guillem Jordà, en el terme de l'alqueria Blanca. RRV (2000: 20).
1278, 17 de gener. Guillem Jordà i muller Bondia, ven aquesta terra a Bernat Manresa, amb farraginal i 
cases. Confronta amb la Talaya de Garcia Ortís i la bassa seca. RRV (2000: 21).
1281, 6 de maig. La tenència de Bernat Manresa és citada com a confrontant del Rafal Roig (APF, 1974: 
30).
1314, febrer. Bernat Manresa estableix a Bernat de Bellveí la part que té a l'Alqueria Blanca. RRV (2000: 
33).
1818, Son Jordà. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Son Lloca
Fonètica: �È´�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu  amb  arbres,  de  forma  romboïdal,  situada  a  Santanyí,  entre 
n'Albacor i es Torrent d'en Jana.
No és possible saber si és un nom descriptiu, un Son modern al·lusiu a la cria d'aviram, 
o si correspon a un antic malnom.
 
Son Llorenç
Fonètica: Ç�´ÈRE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Casa i terres curiablanqueres, situades a sa Penya Bosca, baix de sa Penya d'en 
Gararany.

CTM, p. 1691; MGM, 41-1g.

1818, Son Llorens. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Son Magí
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Fonètica: Ç�«ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny  de  conreu,  amb  arbres  i  sense  cases,  de  forma  trapezial,  situat  a 
Santanyí,  dins es Camp d'en Bover, no gaire lluny de Can Nin. Està documentat Son 
Matgí  en  un  paper  sense  data  de  Cas  Guaret  Vell.  Potser  és  el  lloc  d'ubicació  del 
topònim antic la Pleta d'en Magí (vegeu l’entrada corresponent). 
 
Son Maimó
Fonètica: *Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom documentat a finals del segle XVIII i a principis del XIX per a la casa rural 
santanyinera de Can Maimó,  situada a la Costa, vora Can Madoneta, entre Ca l'Amo en 
Joan Maimó i es Farratger. Vegeu Can Maimó.
 
Son Malric
Fonètica: *Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant antiga, desapareguda, de Cas Malric, casa i terres situades a la Costa, 
vora la carretera de Felanitx, entre Can Trompa i la partió.

1818, Son Malrich. PcP.
 
Son Maria
Fonètica: Ç�«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada del topònim àrab de Maria, parasitat per la partícula 
Son. Té més freqüència d'ús que la forma primitiva.

Vegeu el cançoner.

1806. Mateu Burguera declara haver sembrat dues quarterades de vinya la les tanques de Son Maria. RRV 
(2000: 187).
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Son Maries
Fonètica: Ç�«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 510
Situació: interior

Variant  no cartografiada del  topònim Maria.  És  una forma pluralitzada de la 
variant deformada Son Maria.
 
Son Marimon
Fonètica: Ç�RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior

Casa i  conjunt  de  terres,  de  forma irregular,  dividides  en unes  vint  tanques, 
situades a Santanyí, entre sa Bassa Llova i es Comellars. Té unes mesures màximes de 
575 m per 340 m. En general són conradissos poblats d'arbres, amb garrovers força 
vells. Una data de 1832 de les cases indica l'any d'una reforma. Madernament s'hi han 
fet obres que n'han alterat l'aspecte primitiu, com és ara la construcció d'una torre. El 
topònim es repeteix a Selva.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 1703; MGM, 43-4a.

1806, En anys posteriors es plantà vinya a Son Marimon. RRV (2000: 187).
1818, Son Marimon. Apeo de Garay (Santanyí).
1922, Son Marimon. PcR.
 
Son Misser
Fonètica: Ç�ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma triangular, situat a Santanyí, entre Son 
Tou, sa Bassa Inquarta i ses Rotes. Hi ha una casa enrunada fins els fonaments i una 
cisterna.
 
Son Moja
Fonètica: �È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 435
Longitud: 512
Situació: interior
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Antic terreny de conreu amb arbres, avui urbanitzat, abans ja molt dividit, situat 
a Santanyí,  entre es Torrent d'en Manento i es Torrent de sa Tanca.

L'adopció de la grafia Moja, i no Mòger com el cognom mallorquí, respon a les 
causes següents: 
1. El cognom mallorquí probablement procedeix del topònim homòfon del Principat, 
grafiat Moja, situat vora Vilafranca del Penedès.
2. La documentació antiga del poble de Moja no reflecteix mai la bategant final del 
cognom  modern  mallorquí:  Moia,  Moya,  Modia,  des  de  principis  del  segle  XII 
(Coromines, OnCat, s.v. Moja).
3. La documentació més antiga del cognom a Mallorca no reflecteix mai la bategant 
final:  Moga,  1336  (J.  Miralles  i  Monserrat  1997:  714),  Moge,  1357  (J.  Miralles  i 
Monserrat: 1984: 143 i 169), Moga / Moge, 1359 (J. Miralles i Monserrat, 1997: 714), 
Moge, 1404 (G. Llompart Moragues, 1980: 121), Moga, 1416 (G. Llompart Moragues, 
1980: 125) . 

4. Fins  el  1426  no  es  troba  el  cognom  grafiat  amb  bategant  final,  Mòger (G. 
Llompart Moragues, 1980: 126).

5. L’aparició  d’aquesta  bategant  deu  ser  motivada  per  la  presència  a  Mallorca  de 
topònims com Bóquer, Míner, Cúber, Bèquer, Síller, Tènger, Monnàber.

CTM, Son Mòger; MGM, id. 43-3e.

1818, Son Mòger. Apeo de Garay (Santanyí).
1909, Son Mòjer. PcGV.

Son Morlà
Fonètica: Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Possessió santanyinera situada a s'Alqueria Roja, entre So n'Amer, Son Rossell, 
es Camp d'en Torrella i Cala Llombards. Les cases, amb torre quadrangular i rellotge de 
sol, es troben entre el nucli de vivendes de s'Alqueria Roja i Son Vives.

Vegeu el cançoner.

1539. Joan Vicens, àlies Cebrià, fa donació de la seva alqueria, dita s'Alqueria Rotja, carregada de censals 
sense pagar, als monjos de la Cartoixa de Valldemossa. BVT, art. Sa Torre de Son Morlà del CTM, p. 
2916 i 2925. És ben possible que la tanca dita Son Cebrià, vora es Camp d'en Torrella, sigui un record de  
la pertinença de Son Morlà als Vicens.
1540. Pedro Alonso fa donació als cartoixos de Valldemossa d'una possessió adjunta a l'anterior, també 
dita s'Alqueria Rotja. BVT, art. Sa Torre de Son Morlà del CTM, p. 2916 i 2925.
1545.  Els dos predis  anteriors  foren venuts a Gabriel  Morlà,  mercader  de Mallorca.  L'acta  de venda 
precisa que la torre de la possessió fou edificada quan l'alqueria era propietat dels cartoixos. BVT, art. Sa 
Torre de Son Morlà del CTM, p. 2916 i 2925.
1573. Son Morlà és propietat de Rafel Morlà, de Ciutat. Arxiu BVT, 352. 
1578, «Raphel morlà, stimaren una possessió», Stims, f. 83 v. No hi ha dubtes d'identificació, pel fet que 
és citada vora la de Jeroni Rossell.
1613. Queixes de Pere Llaneres, arrendador de l'alqueria Rotja,  de la senyora Clara Morlà,  perquè el 
bestiar d'altri fa tala en aquest lloc. RRV (2000: 148).
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1630,  18  de  maig.  Joan  Antoni  Morlà,  ciutadà,  ven en parcel·les  la  meitat  del  seu predi  Son Morlà 
(«Santanyí», 7-5-1960). Arxiu BVT, 352 i 463.
1634. Gaspar Morlà ven tres quarterades a Bernat Bonet. Arxiu BVT, 352.
1647, Son Morlà. PSS.
1684,  17 de maig.  Enterrament de l'honor Llorenç Burguera Planes,  de Son Morlà,  batle reial.  RRV 
(2000: 157).
1684. Son Morlà. PSS.
1783, 10 d'octubre. Se cita Guillem Burguera Barceló, de Son Morlà de l'alqueria Rotja.  RRV (2000: 
174).
1852, Joan Alou, abans Vidal, lloga a Joan Verger la possessió Son Morlà. RRV (2000: 200).
1872, Son Morlà, confrontant de Son Amer. PMM.
1874, 30 de març. Son Morlà és confrontant, per la part del sud, de «el Viñet». PcJA.
1874, Son Morlà, de Mateu Valls, confronta amb Son Amer. PcMM.
1882, 22 d'octubre, S. Morlà. LAAS.
1884, Son Morlà. PcMM.

Son Moro
Fonètica: �È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, amb cinc tanques i dues cases, 
situat a s’Alqueria Blanca, entre es Creuer des Camins i sa Pleta des Comellar Nou.

Vegeu el cançoner.

CTM, p. 1708; MGM, 43-6a.

1892, 14 d'octubre, Son Moro. LAAS.

Son Nadal
Fonètica: *Ç�«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d’un indret no localitzat. És possible que fos un lloc veí de 
Son Pulla, potser situat dins les terres avui així denominades. 

1695, Son Nadal. Era d’un Miquel Vidal, fill de Nadal. ARM, D-1281.
1818, Son Nedal. Apeo de Garay (Santanyí). 

Son Palanca
Fonètica: *Ç�«È«
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom extingit, no localitzat, presumiblement situat a ses Salines. 

1695, son Palanca. ARM, D-1281.

Son Paraire
Fonètica: Ç�«ÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Lloquet  llombarder,  situat  vora  Son  Cosina  amb  casa  força  antiga,  avui 
reformada. N'és destacable el  portal rodó que constitueix  l'accés principal,  no per la 
monumentalitat, sinó tot el contrari per la senzillesa i la irregularitat d'algunes de les 
peces que l'integren. Vora les cases hi  ha un talaiot de planta quadrangular amb els 
angles interiors arrodonits i un petit fragment de muralla. Per una planimetria sense data 
dels papers de Can Parra, es pot saber que aquest lloquet era d'un tal Gabriel Paraire. 

1818, Son Perayre. A nom de Sebastià Salom “Paraire” figura en aquest document un Campo de Fullós. 
Apeo de Garay (Santanyí).
 
Son Paulo
Fonètica: �È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu, amb arbres, pletes, i cases situat entre es Torrent d'en Roig i 
es Comellars. És un territori de forma molt irregular, d'uns 1200 m de longitud màxima 
per uns 750 m d'amplària màxima. Està compost per unes 60 tanques, o potser més. 
Paulo, masculinització de Paula, existeix encara com a malnom a Santanyí.

CTM, p. 1724; MGM, 43- 4b.

1783, son Paulo. PcR.
1797, son Paulo. PcR.
1818, Son Paulo. Apeo de Garay (Santanyí).
1868, 21 d'abril. Son Paulo. PcLl.
1878, 27 de juny, Son Paulo. PcLl. 
1930, Son Paulo. PcM.

Son Pelat
Fonètica: Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 511
Situació: interior
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Nom d'unes cinquanta finques,  poblades d'arbres de cultiu i  algunes de bosc, 
situades a la Costa, entre Son Vidal i na Massotí.

CTM, p. 1724.

1697, Son Palat. Situat, segons el document, dins La Alcaria Poca. PcB.
1809, ne Badalona ó son Pelat. Situat dins Son Vidal. APS. Cortesia d'Andreu Ponç.
1818, Son Pelat. Apeo de Garay (Santanyí).
1842, 15 de maig, Son pelat. PcJA.
1876, 27 de juliol, Son Palat. PcLl. 
1878, 14 de setembre, Son Palat. PcJA.
1892, 30 d’abril, Son Pelat. PMT.
1905, 14 de juny, Son Pelat. PcJA.
 
Son Pelat Fondo
Fonètica: Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511
Situació: interior

Conjunt d'una quinzena de tanques de Son Pelat, en general llargues, estretes i 
amb arbres. Situades a la Costa, entre son Pelat Gran, sa Tanca Llarga i Son Vidal, 
queden compreses, aproximadament, entre les corbes de nivell dels 85 m i els 100 m., 
dins una depressió (d'aquí l'adjectiu fondo) que és la continuació natural des Torrent de 
na Massotí.
 
Son Pelat Gran
Fonètica: Ç�«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 511
Situació: interior

Nom de diverses finques, llargues i estretes, situades a la Costa, dins Son Pelat.
 
Son Perdut
Fonètica: Ç�«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Possessió  amb cases,  situada a Calonge, entre es Comtès i  na Burguera.  Les 
cases estan situades entre sa Tanca de ses Cases i sa Tanca de s'Aljub. Dins, hi havia un 
molí de sang.

Una etimologia popular diu que aquesta finca, que es va segregar des Pujol, fou 
comprada per l'amo de Son Sureda de Felanitx.  Quan anà a veure el lloc que havia 
adquirit, es va perdre i d'aquí, diuen, vendria el nom de Son Perdut. El fet de no tenir 
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documentació ens priva de saber si és un Son modern, desvinculat de l'antroponímia, i, 
en conseqüència, de poder donar versemblança a l'etimologia popular.

CTM, p. 1724; MGM, 41-5i.
 
Son Pere
Fonètica: *�ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut d'un terreny d'ubicació desconeguda. Cal preguntar-se si 
pot ser una variant de na Pere, situada a la Costa, prop de la partió de Felanitx. 

1818, Son Pera. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Son Pinta
Fonètica: �È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tanca gran, situada a Santanyí, vora s'Eixorca, de forma trapezoïdal, abans ben 
poblada  d'arbres.  Avui,  només  s'hi  veuen  alguns  garrovers  i  figueres  i  poquíssims 
ametlers. S’han sembrat fruiters a algun redol i s’hi ha fet una caseta nova.
 
Son Piris
Fonètica: �ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509
Situació: interior

Casa i terres situades en es Llombards, entre na Bou i es Pouàs. L'edifici té una 
austera  façana  amb  portal  rodó,  finestra  i  un  finestró  a  l'esquerra.  No  és  la  casa 
fundacional  del  lloc;  l'antiga  es  troba  a  uns  100  m al  nord-est  d'aquesta.  Per  a  la 
documentació del lloc, vegi's Son Piris Vell.
 
Son Piris Vell
Fonètica: �ÇRRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509
Situació: interior
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Casa i  terres situades en es Llombards, entre es Figueralet i  es Pouàs. És un 
edifici de dos aiguavessos i façana amb dos portals rodons amb finestra a dalt. Sobre el 
de la dreta hi ha, incís, un nom de Jesús (IHS) gravat al revés.

CTM, p. 1723.

1784, Sô Piris. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1792, son Piris. PcGV.
1815, «una quarterada de terra dins Son Piris, dita ne Brages [llegiu na Bragues]». PcCl.
1818, Son Piris. Apeo de Garay (Santanyí).
1837, Son Piris. PcT.
 
Son Poco
Fonètica: �È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tancó petit, de forma romboïdal, situat a Santanyí, entre es Campàs i s'Era d'en 
Neo. També se'n diu Can Poco.

Sembla que ha de tractar-se d'un antic malnom, masculinització de Poca, per tal 
com a un altre lloc del terme trobam es Carreró d'en Poco. Tal vegada una supervivència 
del mateix antropònim de l'antiga Alqueria Poca? De totes maneres, no es pot rebutjar 
del tot una hipòtesi basada en les minúscules dimensions de la finca. 
 
Son Ponç
Fonètica: �È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en es Llombards, entre 
na Bragues i es Corralassos. Possiblement era de Son Berard. Té uns 800 m de llargària 
per uns 250 d'amplària màxima. Està dividit en unes devuit tanques.

1578, «Miquel vicens, àls. pons, dels Llombarts, un raffal ab cases», Stims, f. 87 v.
1642, «Son pons dels llombar[ts]». APS.

Son Ponç
Fonètica: �È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa situada baix de Consolació, entre Can Beu i Son Ponç de sa Marina. Vegeu 
Son Ponç Vell.
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Son Ponç de sa Marina
Fonètica: �Ç�«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Casa situada baix  de Consolació,  vora Cas Xorret  i  prop de Son Ponç,  d'on 
probablement es va segregar.

CTM, Son Pons de la Marina, p. 1734; MGM, íd., 40-12h.
 
Son Ponç Petit
Fonètica: �Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma ròmbica, situat en es Llombards, entre 
Son Ponç i es Pouàs.
 
Son Ponç Vell
Fonètica: Ç��MÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a s'Alqueria Blanca, vora sa Comuna de ses 
Coves de sa Grava, entre ses Garines i Can Pere Sanç. Les cases segurament són les 
conegudes sota el  nom de ses Cases Velles d'en Rovellat,  situades dins ses Garines 
Petites.

CTM, p. 1734; MGM, 41-1i.

1578, «joan pons, una tanca a la Alcaria blanca». Stims, f. 67 v. Podria ser que fos aquest lloc, o Son 
Ponç.
1578, «Joan pons..., tres trossos de terra, cases y vinya y la mitat de una torra». Stims, f. 67 v.
1695, Son Pons. Era d’Andreu Pons. ARM, D-1281.
1818, Son Pons. Apeo de Garay (Santanyí).
1837, Son Pons. PcT. En principi, aquest document podria fer referència al lloc homònim des Llombards, 
però, en la documentació de la mateixa casa, el Clos de la era (1847) fa inclinar cap a Son Ponç Vell de 
s'Alqueria Blanca, que al costat té una tanca amb aquest nom.
 
Son Porta
Fonètica: �È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
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Latitud: 4355.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a Santanyí, entre es 
Torrent Fondo i es Carreró d'en Poco. Cal pensar que Porta devia ser un antic cognom o 
malnom de Santanyí.
 
Son Prim
Fonètica: �ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a Santanyí, entre es Cementeri i sa Barraca. 
El topònim pot indicar la magror del terreny o pot ser basat en el malnom Prim, però no 
hi ha constància que aquesta terra hagi estat en mans de tal família. És possible que 
juntament  amb  el  nom  veí  de  Son  Sec,  formin  una  parella  de  noms  descriptius 
encapçalats per la partícula Son.
 
Son Proenç
Fonètica: Ç�RÈE, Ç�RÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en unes vint o vint-i-
cinc tanques, situat a Santanyí, entre es Camp des Hereus i Son Colombars. És més 
freqüent la variant amb inserció d'antihiàtica, Son Provenç.

La documentació deixa entreveure l’antiga pertinença al Rafal Roig. De totes 
maneres,  A.  Ponç  recordava  haver  llegit  en  un  protocol  de  l'Arxiu  del  Regne  de 
Mallorca: «Son Prohens, olim Rafal Roig».

Les  cases  de  Son  Proenç  són  força  antigues  i  tenen  elements  arquitectònics 
interessants, entre els quals destaca una habitació coberta de volta, de la qual es diu que 
havia estat capella. Aquesta cambra tenia fins fa pocs anys un portal tapiat amb el dintell 
ornamentat amb un rosetó. En aquest lloc va funcionar, fins fa ben pocs anys, la darrera 
teulera del terme.

CTM, Son Prohens, p. 1735; MGM, 43-3b.

1586. Cosme Prohens denuncia haver plantat 3 quarterades de vinya en el rafal Roig. RRV (2000: 138).
1589, 4 de març. Cosme Prohens, mercader, té terres a l'Alqueria Blanca. RRV (2000: 140).
1735, Son Prohens. PcB.
1771, son Prohens. APS.
1784, Sô Pröens. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1818, Son Proens / Son Provens. Apeo de Garay (Santanyí).
1865, Son Provens. PcT.
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Son Puig
Fonètica: *�ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 519.5
Situació: interior

Variant desapareguda de na Puig, terreny situat a Calonge, vora Cala d'Or, entre 
es Garballó, es Torrent des Vedells, sa Pleta d'en Tòfol, ses Calabreses, etc. 

1685, 23 de març. Se cita Son Puig, de Gabriel Puig. RRV (2000: 158).
1818, Son Puix. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Son Pujol
Fonètica: *Ç�ÈZ�
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, de situació desconeguda. Podria ser una variant antiga des Pla 
d'en Pujol, situat a Santanyí, entre sa Mostra i es Molí d'en Perico?

1695, Son Pujol. Era de Margarita Pujol, vídua de Blai Pujol. ARM, D-1281.
1818, Son Pujol. Apeo de Garay (Santanyí).
1848, Son Pujol. PcT.
1868, 2 de juny, Son Pujol. PcJA.
1884, 20 de març, «Son Pujol, por otro nombre S'Era de Son Pujol». PcCn.
 
Son Pujola
Fonètica: *Ç�ÈZ�«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny santanyiner d'ubicació desconeguda. Pertanyia a un tal Antoni Caldentey 
Sart.

1818, Son Pujola. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Son Pulla
Fonètica: �È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior
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Casa i terrenys situats a la Costa, a l'oest de Son Sanç i de Son Jordà. De les 
cases  del  lloc,  en diuen Can Blai  Mir  i  més modernament  Can Damià Viudos.  Els 
terrenys estan composts per un mínim de trenta tanques, generalment de conreu i amb 
pocs arbres. Ocupen un espai aproximat –els límits del lloquet no són ben coneguts–  de 
1000 m de llargària per 400 m d'amplària.  Pulla ha existit fins els nostres dies com a 
malnom santanyiner. És el  nom catalanomedieval  de la península italiana de Puglia, 
present a les Cròniques.

CTM, Son Fulla (sic); MGM, id., 43-3a.

1695, Son Pula. Era de Nadal Vidal, fill de Nadal. ARM, D-1281.
1705, son Pulle. PcR.
1776, son Pulla. PcGV. El document anomena un Natalis Vidal, àlies Pulla. A Santanyí encara es parla 
d’un Nadal Pulla, que devia ser descendent d'aquell.
1783. Les terres de Baltasar Vidal, àlies Pulla, eren confrontants des Campet de Son Pulla. PcR.
1793, son Pulla. PSC.
1797, son Pulle. PcR.
1800, son Pulla. PSS.
1818, Son Pulle / Son Pulla. Apeo de Garay (Santanyí).
1844, Son Pulla. PcR.
1879, Son Pulle petit, PSS.
1909, Son Pulla. PcGV.
1914, Son Pulla / Son Pulle. PcCo.

Son Pulla Petit
Fonètica: *�Ç´««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'un  terreny  situat  a  Santanyí,  dins  Son  Pulla,  a  lloc 
desconegut.

1879, Son Pulle petit. PSS.
 
Son Punta
Fonètica: �È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, tendent a la forma triangular, 
situat a s'Alqueria Blanca, entre es Camp Forà, ses Garines, sa Marina, etc. Dividit en 
més d'una dotzena de tanques, té uns 400 m per 375 m. És gairebé segur que el nom li 
ve de la forma, quasi triangular, amb un tascó que s'obre pas entre ses Garines i es Camp 
Forà. No deu ser, doncs, un Son antic.

CTM, p. 1735; MGM, 40-12i.
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1818, son Punta. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Son Rafeló
Fonètica: Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny santanyiner de forma irregular, format per dues tanques de conreu amb 
arbres, una pleta i dos corralets, situat a s'Estret des Temps, entre les tanques conegudes 
sota aquest mateix nom i les que es diuen es Temps d'en Ferrereta.
 
Son Ramon
Fonètica: Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 516
Situació: interior

Lloquet situat a s'Alqueria Blanca, a l'est de Son Valenç i al sud de l'antic límit 
de Son Rossinyol. També es coneix amb el nom de Can Rafel  Ramon o ses Cases 
Velles.

CTM, p. 1736; MGM, 41, 3i.

1695, Son Ramon. ARM, D- 1281.
1837, Son Ramon. PcT.

Son Ramon d'en Miquel Martina
Fonètica: Ç�«Ç«ÇE«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de  forma  aproximadament  rectangular,  migpartit  entre  conradissos  i 
pletes, situat a s’Alqueria Blanca, dins Son Ramon, entre es Comellar des Forn i sa 
Tanca de sa Vinya.
 
Son Ramon de sa Tancassa
Fonètica: Ç�«Ç«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s’Alqueria Blanca, 
dins  Son  Ramon,  vora  es  Comellar  des  Forn.  El  nom  li  ve  de  la  pertinença  als 
propietaris de sa Tancassa.
 
Son Ramon des Camí
Fonètica: Ç�«Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 516
Situació: interior

Segregació de Son Ramon, situada a s'Alqueria Blanca, entre les cases de Son 
Ramon i la carretera de Portopetro. Les cases es coneixen també amb el nom de Can Tià 
Ramon o ses Cases Noves.
 
Son Ramonet
Fonètica: *Ç�«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Possessió  de  localització  desconeguda.  Podria  tractar-se  d'alguna  segregació 
antiga de Son Ramon, lloc situat a s'Alqueria Blanca, vora es Camí de Portopetro.

1837, Son Remonet: PcT.
 
Son Rapinya
Fonètica: Ç�«Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Denominació moderna des Turó de n'Aulet, situat a s’Alqueria Blanca, entre sa 
Pleta de ses Frites i es Serral d'en Roger. Nom creat per un tal Pere "Escolà" vers els 
anys vint, que l'importà del lloc homònim de Palma, on anava molt el qui féu els clots 
dels ametlers de la finca. Segons diuen, batejà l'indret amb tal nom perquè la roca és a 
flor de terra i per llaurar rapinyaven o tal vegada perquè hi havia moltes herbes que 
rapinyaven.
 
Son Real
Fonètica: Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 514
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre es Mestallar i es Cup.

1927, 4 de juny, Son Real o la Rota del Soldat. PMP.

Son Riera
Fonètica: *Ç�ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-1
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom llombarder,  desaparegut,  d'una de les  tres partides que en el  segle XVI 
integraven es Rafal des Porcs.

1578, Son Riera. Stims, f. 9 v.
 
Son Roca
Fonètica: �È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de forma irregular, avui urbanitzat i solcat per tres carrers, i 
abans ocupat per conradissos amb arbres i una pleta. Està situat a Son Moja, entre es 
Torrent de sa Tanca i es Torrent d’en Manento.

El topònim pot ser descriptiu i fer al·lusió a la magror d’un terreny que té la roca 
a flor de terra.
 
Son Rossell
Fonètica: Ç�È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a Santanyí, entre es 
Puput, ses Tasques, es Campàs i na Parra. Té unes mesures mitjanes de 350 m per 250 
m. Està dividit en devers una dotzena de tanques. 

Es tracta d'un antic predi parcel·lat a principis del segle XVIII per iniciativa dels 
jurats, segons B. Vidal i Tomàs (art. Santanyí del CTM, p. 1505). D'aquest lloquet no es 
coneix la ubicació de les cases, però ara és possible dir que es Camp d'en Bosc i sa 
Romeguera (i tal vegada na Barcelona) eren de les seves pertinences.

CTM, p. 1753; MGM, 43-2d.

1575, «Jerònim rossell, stimaren possessió». Stims, f. 84, v. La identificació és bastant segura, ja que ve 
anotada vora la de «Raphel morlà» (Son Morlà).
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1575-1600. Se cita el figueral d'en Rossell. RRV (1970: 15). La identificació no és del tot segura.
1763, 3 de setembre. Plet entre Mateu Burguera i Joana Aina Barceló, per una quarterada a Son Rossell. 
RRV (2000: 171). Possiblement es tracta de na Barcelona, lloc que es troba a uns 500 m de distància.
1771, Son Rossell. APS.
1774, 10 d'octubre, «Son Rossell..., in districtu nuncupato el Camp d'en Bosch». PcLl.
1776,  18 de setembre,  «...in districtu nuncupato el  Camp d'en Bosch,  ex pertinentiis  Possesionis  son 
Rossell». PcLl.
1777, 20 de gener, «...in districtum nuncupato el Camp d'en Bosch, ex pertinentiis Possesionis olim vocata 
Son Rossell». PcLl.
1779, 20 de novembre, «Son Rossell..., in districtu vocato el camp d'en Bosch». PcLl.
1818, Son Rossell / Rossell (sic), referit a un camp / Son Rosell. Apeo de Garay (Santanyí).
1829, 1 d'octubre, «...las tancas de pertenencias del predio Son Rossells [sic]». PcJA.
1830, «...la Romaguera, de pertinencias del Predio llamado Son Rossell». APS.
1891, Son Rosell. PcRb.

Son Rossinyol
Fonètica: Ç�Èø�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Possessió  situada a s'Alqueria Blanca.  Els  terrenys  que en conserven el  nom 
formen un bloc compacte de tanques, d'uns 600 m de llargària, per uns 450 m d'amplària 
màxima, que es troba entre es Camí des Pou del Rei i ses Teuleres. Alguna partida vora 
es Pins d'en Moll també en serva el topònim. Els límits són molt desconeguts excepte el 
de llevant i xaloc. N'Antiga, es Buscarró, es Antigors, ses Rotes Noves i na Vella hi 
estaven dins. Per la part del nord-oest incloïa almenys es Camp d'Amunt. Existeix la 
possibilitat que el nom anterior fos la Torre (vegeu l’entrada corresponent). Les cases 
estaven dins el poble, defensades per una torre de la qual fa pocs anys encara se'n veien 
restes (vide: sa Torre de Son Rossinyol). Segons Antoni Vidal (1992: 46), l'any 1895 
s'havia començat a establir.

1818, Son Rusiñol. Era de Josep Francesc Villalonga. Apeo de Garay (Santanyí). 
1819, 12 de maig, Son Rosiñol. PMP.
1853. Marià Villalonga i Togores lloga Son Rossinyol a Pere Pou. RRV (2000: 200).
 
Son Rubí
Fonètica: *Ç�ÈB
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un lloc d'ubicació desconeguda, situat, potser, a algun indret 
de s'Alqueria Blanca. Cal preguntar-se si podria ser una variant des Serral Rubí.

1556, agost. Mateu Rosselló declara haver plantat tres quartons a Son Rubí. RRV (2000: 128).
 
Son Salom
Fonètica: Ç�«È
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Antiga possessió santanyinera, avui molt dividida, amb cases situades al nord 
des Camp d'en Torrella. Tenia capella. El topònim apareix dispers a l'oest i al nord-oest 
de les cases en uns terrrenys dividits en dos blocs que agrupen al voltant d'unes trenta-
cinc o  quaranta  finques,  la  majoria  de conradís  amb arbres,  però també s'hi  troben 
algunes pletes. Es desconeixen els antics límits, però hom pot suposar que les terres de 
na Garrot, situades entre les dues aglomeracions de tanques eren pertinències de l'antiga 
propietat. Potser tamebé ho eren es Turó i es Saragall, però això només són suposicions 
sense suport documental.

CTM, p. 1754.

1578,  Gabriel Salom, stimaren una possessió,  Stims, f.  82,  v. Se cita vora l'estimació des Camp d'en 
Torrella.
1585, 19 de febrer, Gabriel Salom i el seu fill Bartomeu lloguen a Bartomeu Garcia i Llorenç Amer la 
possessió del Camp d'en Torrella. Conraran la vinya, no tallaran ullastres... RRV (2000: 138).
1607, Es construí l'oratori. Cincclaus (1984).
1614, 3 de setembre, Miquel Salom denuncia les tales que fan al seu figueral i vinya. RRV (2000: 151). 
No és segur que es tracti d'aquest lloc, però és ben possible.
1654-1655. Es concedeix permís a Joan Salom per posar bans al qui fan tales dins les 100 quarterades de 
la seva propietat. RRV (2000: 154).
1695, Son Salom. Era de Jaume Salom. ARM, D-1281.
1784, Sô Salom. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1797, son salom, PcR. Un dels confrontants citats és Son Senalla (son Senaya).
1818, Son Salom. Apeo de Garay (Santanyí).
1819, «...itinere qui tenditur â Son Salom». PcCl.
1847, Son Salom, PcBa.
1848, «la Craveta..., confinante... con camino que dirije a Son Salom». PcGV.
1866, son Salom, PCT.
1867, Son Salom, PcT.
1878, 14 d'abril, Son Salom, LAAS.
1884, S. Salom, PCT.
 
Son Sanç
Fonètica: �È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i casa, de forma irregular, situat entre Santanyí i 
s'Alqueria Blanca, entre es Camp Forà, Son Pulla, Son Jordà, es Camp des Hereus, sa 
Bassa Llova, sa Talaia des Càrritx, ses Garines, etc. Té unes distàncies màximes d'uns 
1700 m per uns 1000 m. Està dividit en unes 115 tanques. El topònim possiblement 
perpetua el nom de qui en el segle XVI n'era propietari.

CTM, Son Sans, p. 1754; MGM, íd., 43-4a.
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1578, Baltasar Sans, que tenia  «cases y torra en la p[rese]nt Vila», tenia també una possessió anominada 
«al Raphal roig y la llossa». Stims, f. 29 v. Observem que Son Sanç fa partió amb sa Bassa Llova i es 
Camp des Hereus, que era de Son Proenç i aquest lloquet era des Rafal Roig.
1695, Son Sans. Era de Miquel Picornell. ARM, D-1281.
1784, Sô Sans. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1825, Son Sans. PSS.
1867, Son Sants. Circumscripció parroquial. APS.
1874. Son Sanç, de Mateu Mas i Oliver, s’havia venut quasi en la seva totalitat. (A. Vidal Ferrando, 1992: 
42).
 
Son Sanç des Moliner
Fonètica: �Ç«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Son 
Sanç, entre sa Pleta de sa Vall i sa Talaia des Càrritx.
 
Son Sard
Fonètica: �ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Casa situada dins el casc urbà de la vila, a l'extrem des Carreró de Son Sard, 
prop de sa Porta Murada. Té tot l'aspecte de ser la casa d'un antic lloquet. És un edifici 
de dos aiguavessos amb la coberta no orientada cap al carrer. Té el portal de mig punt, 
amb una  finestra  ornamentada amb un relleu  que  reprodueix  la  custòtia  parroquial. 
Sobre l'anguila de la teulada hi ha una petita creu de pedra. Fermadores de pedreny de 
Santanyí i més finestres completen els elements arquitectònics de la façana. Actualment 
el cognom Sard perviu a Santanyí com a malnom.

El 1271 trobam un Bernat Sard que compra unes cases «in villeta de Sancto 
Anino», entre els confrontants de la qual es troba un camp de farratge d'en Bover (APF, 
1974: 34). És suggestiva la temptació de pensar que fos aquest lloc, amb terres que 
arribassin es Camp d'en Bover. El 1288 es tornen a citar les cases de Bernat Sard (APF, 
1974: 35) i el 1293 la tenència de Bernat Sard (APF, 1974: 36). Però, qualsevol intent 
d'identificació amb aquest lloc no presenta garanties d'encert. El document següent, per 
la seva modernitat,  no presenta aquests problemes.

1837, Son Sart. PcT.

Son Sec
Fonètica: �È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512
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Situació: interior

Terreny santanyiner de forma molt irregular, situat al sud des Baladrar i a l'oest 
de sa Quintana de sa Bassa Seca. La motivació del nom és insegura. Podria ser un antic 
antropònim o bé un nom descriptiu basat en la manca d'aigua. És sospitós el veïnatge de 
Son Prim, que podria indicar la magror del terreny.
 
Son Senalla
Fonètica: Ç�«È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Conjunt d'una quinzena de tanques de conreu, amb arbres, de forma i extensió 
diverses, situades en es Llombards, vora la partió de ses Salines, entre sa Pleta Gran des 
Rafal Genars i ses Figueretes. La casa, emplaçada vora el camí, és un edifici d'un sol 
vessant amb portal rodó i finestró a sobre. Son Senalla era d'un home anomenat el sen 
Senalleta.  Nomia Joan,  però l'informant  no en recorda bé el  llinatge, que potser era 
Rigo.

1695, Son Sanaya. Era de Sebastià Salom. ARM, D-1281.
1797, son Senaya és citat entre els confrontants de son salom i el Refal Genàs. PcR.
1818, Son Sanaya / Son Senaya. Apeo de Garay (Santanyí).
1867 Son Sanaya. Circumscripció parroquial. APS.
 
Son Setrill
Fonètica: Ç�«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny  de  conreu,  de  forma  trapezoïdal,  amb  arbres  i  una  casa,  situat  a 
s’Alqueria Blanca, entre els llocs designats amb el topònim dispers de sa Barraca d'en 
Carles. És nom d'explicació desconeguda, tal vegada basat en un antic malnom.

CTM, Son Setrí, p. 1785; MGM, 43-6b.
 
Son Tigor
Fonètica: Ç�ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezial, situat a Santanyí, dins Son 
Fango,  entre  sa  Roca  d'en  Jana  i  s'Era  d'en  Baltasar  Ferrer.  Hi  havia  hagut  restes 
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talaiòtiques, cosa que ens ajuda a explicar aquest estrany nom, que no és altra cosa que 
s'Antigor, atret per l'abassegadora força de la partícula Son.

1918, Sontigó. PcRb.
 
Son Toi
Fonètica: �È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma irregular, amb pocs arbres, bàsicament ametlers, 
situat a Santanyí, entre Can Nin i sa Vela. Té unes mesures mitjanes d'uns 300 m, per 
uns 350 m. i està dividit en quatre tanques, una de les quals, dita Son Toi d'en Barres, és 
molt gran i és el punt per on es canalitzen les aigües, procedents des Puig Gros, cap es 
Camp de sa Vinya.

És nom d'explicació desconeguda, però es pot intuir alguna cosa. Podríem pensar 
en un antic toll, parasitat per la partícula Son. Hi ajuda la realiltat hidrogràfica, més si 
tenim present que quan les aigües entren en aquesta finca tenen sempre tendència a 
reexcavar un clot. El principal inconvenient es troba en l'oberturta de la vocal del mot 
toll, que hauria de ser tancada, com en els quatre exemples segurs que en tenim a l'illa, 
tots en el llevant (un des quals a Calonge). Podria ser, però, que hi hagi hagut una 
assimilació progressiva que hagi estès la vocal de la partícula  Son (oberta per tot el 
territori objecte d'estudi) a la del mot toll. Per altra banda, toll no està documentat en tot 
aquest àmbit com a antropònim.

Son Toi d'en Barres
Fonètica: �Ç�D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca gran de conreu, amb pocs arbres i alguns mitjans, situada a Santanyí, dins 
Son Toi. Presumiblement és la que alberga la realitat física que ha generat el topònim. 
Vegeu l'entrada Son Toi per a l'explicació del nom. Barres és una malnom de s'Alqueria 
Blanca.
 
Son Toiet
Fonètica: *Ç�È9«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, no localitzat. Pertanyia a un tal Pere Bonet Blanca. Hom pot 
pensar en una antiga segregació de Son Toi, però no és segur.
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1818, Son Toyet. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Son Tou
Fonètica: �È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Topónim santanyiner, dispers en quatre sectors territorials de conreu amb arbres, 
tres dels quals situats entre sa Bassa Llova i es Pinar. El quart és una parcel·la entre Son 
Marimon  i  es  Comellars.  El  terreny  així  designat  comprèn  unes  denou  tanques 
distribuïdes en dos nuclis de nou i dos d'una. Potser, antigament, era una sola finca de la 
qual se segregà sa Bassa o Son Costa, o tal vegada amdós llocs.

CTM, Son Tous, p. 1809; MGM, id. 43-4a.

1578. «Miquel tou, preuere, un tros de terra que es diu la vinya, en la Alcaria blanca». Stims f. 68 v.
1578. «Mº. Miquel tou, pr. a la Alcaria blanca... cases y possessió». Stims, vol II.
1694, juny. Llicència per posar bans als qui fan tala, a Salvador rigo per Son Tou. RRV (2000: 159).
1695, Son Tou. ARM, D-1281.
1797, son tou. PcR.
1818, Son Tou / son thou. Apeo de Garay (Santanyí).
1862, son tou. PcR.
1877, Son Tou. PcR.
 
Son Tovet
Fonètica: *Ç�È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'un terreny no localitzat. Podria ser una antiga segregació de Son 
Tou?

1818, Son Tovet. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Son Tranquil
Fonètica: Ç�R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Denominació  moderna,  no  cartografiada,  de  sa  Barraca  d'en  Pulla,  situada  a 
Santanyí, entre sa Barraca d'en Vives i s'Antigor. És un nom que no té gaires anys i sorgí 
de la manera següent: quan un dels informants comprà la finca, preguntà a un veí quin 
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nom tenia.  Pel  fet  que  per  aquella  zona  no  passava  ningú,  aquell  respongué:  «Son 
Tranquil». I el nom caigué en terra fèrtil.
 
Son Valenç
Fonètica: Ç�M«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre sa Canyamel, na Collella, son Ramon, Son Moro, es Comellar Nou, es Cantó de 
Cala Llonga, ses Casetes d'en Moll, es Pinar, na Ramella, etc. Té una llargària màxima 
d'uns 1400 m, per una amplària màxima d'uns 650 m. Està dividit en més de setanta 
tanques.  B.  Vidal  i  Tomàs  (1971:  93)  cita  els  Valens  entre  els  rics  propietaris  de 
s'Alqueria Blanca, conradors directes, de nom definitivament extingit. El 25 de febrer de 
1524 es troba un Salvador Valens en la llista d'agermanats (M. Danús, 1990: 162) i el 3 
de maig de 1551 apareix documentat un Joan Valens, jurat de Santanyí (RRV, 1973b: 
16).

CTM, Son Valens, p. 1814; MGM, 41-2i.

1578, «Antoni Valens..., una possessioneta A la Alcaria blanca». Stims, f. 18 v. «Antoni Valens, fill de 
Joan..., una possessioneta a la alcaria blanca». Stims, vol. II.
1578, «Antoni y Guillerm Valens..., terres, vinyes y taulera». Stims, f. 65 v. «Guillerm y Antoni Valens..., 
cases y vinya y tros de terra y taulera». Íd., vol. II.
1578, «Andreu Valens..., dos rottes a la alcaria blanca..., un tros de vinya». Stims, f. 75 v.
1578, «Guillerm valens, una rotta a la Alcaria blanca». Stims, f. 76 v.
1611, 15 de juny. Manament judicial perquè Salvador Valens pagui el lloguer del predi «La heredat» al 
Dr. Jaume Fullana, rector de Bunyola i curador de l'herència de Martí Fullana («Santanyí», 91, 17-6-1961, 
p. 1).
1806. Antoni Cabrer declara haver sembrat un quartó de vinya a Son Valens. RRV (2000: 186).
1818, Son Valens. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Son Valenç d'en Barres
Fonètica: Ç�M«ÇE«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 515
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, dins 
Son Valenç, vora sa Canyamel.
 
Son Valenç d'en Clar
Fonètica: Ç�M«ÇE«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 515
Situació: interior
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Terreny  de  conreu  amb  arbres  i  una  caseta,  de  forma  aproximadament 
rectangular, situat a s’Alqueria Blanca, dins Son Valenç.
 
Son Valenç d'en Coix
Fonètica: Ç�M«ÇE«NÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a s'Alqueria 
Blanca, dins Son Valenç, entre Son Valenç d'en Marc Estranya i s'Esvaït.
 
Son Valenç d'en Marc Estranya
Fonètica: Ç�M«ÇE«ÇR«ÈRø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma quasi rectangular, situat a s'Alqueria 
Blanca, dins Son Valenç, entres Son Valenç d'en Tomeu Moll i Son Valenç d'en Coix. 
Està migpartit en dues tanques.
 
Son Valenç d'en Tomeu Moll
Fonètica: Ç�M«ÇE«È�´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 515
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma rectangular, situada a s'Alqueria Blanca, 
entre Son Valenç des Garriguer i Son Valenç d'en Marc Estranya.
 
Son Valenç de na Sorda
Fonètica: Ç�M«ÇE««ÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 515
Situació: interior

Variant  no cartografiada  de  Son  Valenç des  Clot,  tanca situada a  s’Alqueria 
Blanca, dins Son Valenç, vora es Comellar Nou.
 
Son Valenç des Clot
Fonètica: Ç�M«ÇE«È�
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 515
Situació: interior

Tanca de forma romboïdal, la meitat de la qual és pleta i l'altra meitat conradís 
arbrat.  Es  coneix  també  sota  el  nom  de  Son  Valenç  de  na  Sorda.  Està  situada  a 
s’Alqueria Blanca, dins Son Valenç, vora es Comellar Nou.
 
Son Valenç des Cocó
Fonètica: Ç�M«ÇE«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezial, amb una part gran de conradís arbrat i una part petita 
de  pleta,  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  dins  Son  Valenç.  El  determinant  el  motiva  un 
depòsit  natural d'aigua,  de 2'00 m de llargària,  per un metre d'amplària i  0'20 m de 
profunditat. Aguanta l'aigua bastant bé.
 
Son Valenç des Garriguer
Fonètica: Ç�M«ÇE«RÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins Son Valenç, entre Son Valenç d'en Clar i Son Valenç d'en Tomeu Moll. Està dividit 
en dues tanques i un corralet de pleta.
 
Son Vallbona
Fonètica: *Ç�M´È�«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom calongí desaparegut, d'ubicació desconeguda, documentat el 1795. Vegeu 
es Camp d'en Ventura. Vallbona és un cognom abundantíssim a Calonge. 

Son Vedell
Fonètica: *Ç�M«ÈD´
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
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Situació: interior

Nom  desaparegut  d'un  terreny de  localització  desconeguda.  Possiblement  es 
tracta d'una variant del topònim calongí de Cas Vedells, situat entre sa Solada, es Rafal, 
etc.

1685, 23 de març, Son Vedell. Era de Joan Vedell. RRV (2000: 158).
1695, Son Vadell. Era de Joan Vadell. ARM, D-1281.
1818, Son Vadell. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Son Velard
Fonètica: Ç�M«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de la possessió de Son Belard, antigament Son 
Berard, situada en es Llombards, al voltant del nucli urbà, exceptuant la part de l'est. 
Sembla ser una variant moderna i minoritària que sols no apareix a la documentació. 
Vide: Son Belard.
 
Son Venrell
Fonètica: *Ç�M«È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-5
Latitud: 4361
Longitud: 508
Situació: interior

Variant devuitesca, desapareguda, de na Venrella, terreny situat a Santanyí, dins 
antics terrenys de ses Angoixes, vora les partions de Campos i Felanitx.

1789, 11 setembre. A través d'una còpia de 20 de maig de 1817, se diu que «las tierras del reverendo 
Antonio Vanrell, Pro., llamadas Son Vanrell» confronten amb Son Danús. És possible que el prevere citat 
fos el propietari de tota la part santanyinera de l'actual ses Angoixes i que el seu nom hagi quedat a un 
racó de l'antiga finca. PcJA.

Son Vidal
Fonètica: Ç�MÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511
Situació: interior

Topònim santanyiner d'àmplia dispersió, que es troba aïllat per moltes parcel·les, 
des  de sa  Cisterneta  fins  a  Son Pulla,  segurament  ja  fraccionat  des  de temps antic. 
Correspon a una antiga possessió molt parcel·lada a partir del segle XVIII (BVT, art. La 
Costa del CTM, I, p. 435). És possible que una de les divisions tengués les cases que ara 
es diuen Can Sanç, prop de Can Nin, vora les quals hi ha es Molí de Son Vidal i sa 
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Bassa de Son Vidal. El nucli de cases de Cas Guaret Vell és conegut amb el nom de la 
Costa de Son Vidal, prop del qual hi ha es Camp Llarg, antiga pertinença de Son Vidal. 
Els documents hi adscriuen sa Cisterneta. Són desconeguts els límits de la possessió.

Les coordenades indicades corresponen a un dels blocs de finques més grossos 
que avui duen aquest nom, entre Son Pelat i na Guergori.

1407, 10 d'octubre. L'alqueria de Bernat Vidal és un dels confrontants de l'alqueria  Poca. Possiblement és 
Son Vidal i abans devia ser part de l'alqueria Poca. M. Danús (1990: 184). 
1408, 30 de gener. Bernat Vidal i la seva dona Antònia venen a Jaume Vidal mitja alqueria dita alqueria 
Poca. Possiblement és Son Vidal o una part d'aquesta possessió. M. Danús (1990: 183). 
1578, «Jaume y damià Vidals..., una possessió dels dits vidals, la qual, segons se diu, no és diuidida del 
tot, anominada la Alcaria pocca». Stims, f. 39 v. «Jaume Vidal y demià Vidal..., una possessió, la qual no 
és diuidida del tot, que s diu la alcharia pocca». Stims, vol II.
1683, Son Vidal. El document anomena un Michel Vidal. PcR.
1695, Son Vidal de la Talaya. Era de Damià Vidal. ARM, D-1281. 
1725, 30 de maig, Son Vidal. PcAg.
1735, 11 de novembre. Jaume Vidal, fill de Miquel, de la Possessió anomenada Son Vidal. Arxiu BVT, 
545.
1741, Son Vidal. PcR.
1744, Son Vidal. PcR.
1783, Son Vidal. PcR.
1784, Câ Vidal. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1805, El Camí de Son Vidal és citat com a confrontant de el Camp Radó. Segurament es tracta d'un nom 
antic des Camí de Felanitx. PcR.
1806. Damià Rigo declara haver sembrat una quarterada de vinya a Son Vidal i Tomàs Caldés una altra 
quarterada. RRV (2000: 186).
1810, Son Vidal. PcGV.
1818, Son Vidal. Apeo de Garay (Santanyí).
1818, Son Vidal. El document precisa que confronta amb camí del predi. PcP.
1828, Son Vidal. PcP.
1838, Son Vidal..., la Alcaria poca. PcGV.
1843, 2 de desembre, Son Vidal de Can Cordella. PcJA.
1848. Son Vidal. PcT.
1856, el camp llarch de Son Vidal. PcGV.
1862, 31 de desembre, «la Cisterneta..., distrito de Son Vidal». PcCn.
1879, 21 de desembre, Son Vidal. PcLl.
1906, 11 de març, Son Vidal de La Costa. LAAS.
 
Son Vidal de Can Cordella
Fonètica: *Ç�MÇD«ÇNRÈD´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Possible  variant  extingida  de  Ca  l'Amo  en  Joan  Cordella,  terreny  situat  a 
Santanyí, prop de Can Blai Blai, al costat de na Pou. També se'n diu Can Cordella de la 
Costa.

1843, 2 de desembre. Son Vidal de Can Cordella. PcJA.
 
Son Vives
Fonètica: �MÈ«
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Nom d'unes cases i un conjunt de finques situades entre les cases de Son Morlà i 
sa Revellada.

Les  cases  tenen  un  bell  portal  rodó  de  pedreny de  Santanyí,  amb  un  escut 
representant Jesucrist sacramentat, amb data de 1629. S'hi accedia a través d'una clasta, 
el portal de la qual fou desmuntat en data desconeguda. Una torre, situada a la dreta, sa 
Torre  de  Son  Vives,  defensa  el  conjunt.  Entrant,  a  l'esquerra,  hi  ha  una  altra  casa, 
forçosament  més antiga que la del segle XVII, que hi té una cantonada assentada a 
sobre. Aquesta molt antiga vivenda té el portal quadrat amb els angles arrodonits. A 
l'interior  és  destacable el  rentador de pedra de Santanyí, amb una piqueta  en relleu 
situada en el centre. Cases i torre han estat objecte de reformes modernes. De les cases 
de Son Vives també se'n diu Can Sales. No gaire lluny, hi ha un aljub molt antic. La 
volta que el cobreix mostra l'empremta de l'encofrat, que era fet de canyes.

Les tanques designades amb el nom de Son Vives, que són una llarga vintena, 
formen un bloc de conradissos amb arbres, de forma irregular, d'uns 800 m de llargària 
per uns 600 m d'amplària màxima.

BVT (art.  Torre de Son Morlà del CTM, p. 2915) diu: «Colindante con Son 
Morlà está Son Vives, antiguamente llamado Maria». Segons els informants, Maria és el 
nom d'unes cases enrunades que hi ha rere Son Vives. Ambdós llocs degueren aglutinar-
se fa molts anys.

CTM, 1815; MGM, 42-12d.

1817, Son Vives. PcGV.
1818, Son Vives. Era de Jeroni Rius. Apeo de Garay (Santanyí). 
1871, Son Vives. PcGV.
1872, son Vives. PMV. Se cita com a confrontant de So n'Amer.
1874, Son Vives. PcMM. Citat com a confrontant de So n'Amer.
1885, Son Vivas. PcP.
1887, Son Vivas. Testament de Jaume Escales. APS.
1952,  «... llamada Son Vives, antes ses Mascarellas». PcPtr.

Son Vorera
Fonètica: *Ç�MÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'una propietat de localització desconeguda.

1685, 23 de març, Son Vorera. Era de Pere Antoni Bonet i fou estimada en 390 lliures. RRV (2000: 158).
1695, Son Vorera. Era de Pere Antoni Bonet, àlies “Vorera”. ARM, D-1281.
 
Son Xancado
Fonètica: *Ç�S«ÈD
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Variant desapareguda del topònim Son Xincado, lloc situat a s'Alqueria Blanca, 
entre Can Bet i es Clos d'en Gulla.

1818, Son Xancado. Apeo de Garay (Santanyí).

Son Xina
Fonètica: *�ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim  desaparegut,  situat  a  s’Alqueria  Blanca,  a  lloc  desconegut.  Era 
propietat de Joan Rotger, àlies Xina.

1818, Son Xina. Apeo de Garay (Santanyí). 

Son Xincado
Fonètica: Ç�SÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Variant minoritària, no cartografiada, de Can Xincado, lloc situat a s'Alqueria 
Blanca, entre Can Bet i es Clos d'en Gulla.

Son Xurí
Fonètica: *Ç�SÈR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, de localització desconeguda. Tal vegada és una forma antiga 
del lloc de Can Xurí, situat a s’Alqueria Blanca, prop de Portopetro.

1818, Son Xurí. Apeo de Garay (Santanyí).

Sor Maria
Fonètica: Ç�R«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
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Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada i deformada del topònim àrab Maria, situat a Santanyí, 
vora  Son  Morlà.  Sorgeix,  d'una  variant  parasitada  per  la  partícula  Son,  per 
hominimització formal: Son Maria > Sor Maria, com si d'un nom de monja es tractàs, 
sense que en el lloc hi hagi hagut mai cap convent.
 
Sormaries, ses
Fonètica: Ç«�R«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada i deformada del nom àrab de Maria, situat a Santanyí, 
vora  Son  Morlà.  Sorgeix  de  la  variant  deformada Sor  Maria  (< de  Son  Maria,  per 
homonimització formal), per causa de la divisió de la finca en parcel·les.
 
Sorra, sa
Fonètica: «È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat entre es Port i Cala Galiota, damunt s'Illot des 
Frares, entre s'Escar de s'Illot i es Ponts. Abans de fer l'edifici de la llotja, en aquest 
indret hi havia nombroses pedres, uns macs rodons de dos pams o més grossos. Els 
mariners deien sorra a aquestes pedres grosses. Els quatre enquestats que aportaren el 
topònim coneixen, o coneixien, el significat de la paraula, que és un hàpax toponímic a 
les illes Balears.

Sort, sa
Fonètica: «È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de  conreu  sense  arbres,  de  forma irregular,  dividit  en  dues  tanques, 
subdividides  en  diverses  parcel·les.  Té  375  m  de  llargària,  per  375  m  d'amplària 
màxima. Està situat a Santanyí, entre sa Tanca d'en Cama i na Femenia. Possiblement 
era de Son Rossell, ja que sembla que cal identificar-hi la Sort Llarga dels documents.

Sobre l'origen del mot sort aplicat a terres,  Coromines (DECat,  s.v.) parla de 
l'antigor venerable d'aquesta accepció, ja present en els orígens literaris del llatí. Vegeu, 
resumides, les seves explicacions: un dels significats del llatí clàssic SORS era 'el capital', 
oposat 'als interessos' dels diners. Trobam el terme aplicat als diners que s'inverteixen en 
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comprar una esclava. De la mateixa manera s'usava en parlar dels que s'invertien en 
comprar  una  terra  i  cada  tros  que  es  comprava  era  una  SORS.  Com que  en  res  no 
s'inverteixen tant els capitals com en les terres, aquest és el sentit que va perdurar. 

El DCVB, s.v., dóna aquest significat mallorquí del mot: «Peça de terra resultant 
d'una parcel·lació de propietat gran». I també: «Hort petit o tros de terra que no es rega 
sinó que únicament té aigua quan plou». 

B. Font Obrador (1972: 210), ens diu que en el segle XIV trobam a Llucmajor 
nombroses  sorts,  també  anomenades  peces  de  terra,  de  mesures  força  desiguals, 
resultants de parcel·lacions. Això corrobora la primera definició del DCVB.

En el terme de Santanyí, tal mot és un arcaisme.

1711, maig. Segrest de béns d'Antoni Colomar, ciutadà: tres quarterades de terra anomenada la sort llarga. 
RRV (2000: 160).
1788,  7  de  setembre.  «Quondam petiam terra,  tenoris  mediae  quarteriatae,  ex  mojori  extentione,  ex 
pertinentiis  Possetionis  Son  Rosell,  sitam  in  termino  ejusdem  villae,  in  districtu  nuncupato  la  sort 
llarga...». PcLl.
1852, 30 de desembre, la Sort. PcCn. 
 
Sort, sa
Fonètica: «È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Part  occidental  d'un  gran  sementer  sense  arbres,  situat  a  Santanyí,  dins  Son 
Danús Vell. És de forma irregular, d'uns 500 m, o més, d'eix major, situat entre sa Pleta 
des Cards i sa Cova Bruna. És una mena de dolina, que es dilata a uns 60 m sobre el 
nivell de la mar. Un sol informant en diu ses Sorts, però és preferible la variant singular.

Sobre el significat de sort, vegeu l’entrada anterior.
 
Sort, sa
Fonètica: «È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre es Pou del Rei i Ca na Mossa. Està dividit en una quinzena de tanques i en moltes 
partides, motiu pel qual ara també es coneix amb el nom plural de ses Sorts.
 

1695, la sort del Pou del Rey. ARM, D-1281.
1818, la Sort. Apeo de Garay (Santanyí).

Sort, sa
Fonètica: «È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
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Latitud: 4354
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny de conreu de forma irregular, integrat per unes deu parcel·les, algunes de 
les quals poblades d'arbres. Està situat a ses Salines, entre sa Sorteta i es Camp Lledó.

Diversos documents de 1384, 1385, 1393 i 1395 esmenten sorts de terra de ses 
Salines,  segons J.  Lladó y Ferragut (1959: 67-68). Un altre de 1578 s'expressa així: 
«Jaume bonet... a les Salines dos sorts de terra xiques». Stims, f. 88 v. No és segura la 
identificació amb el lloc tractat ací.

1818, le Sort. Apeo de Garay (Santanyí).

Sort d'en Contastí, la
Fonètica: *«Ç�DN«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un conradís de localització desconeguda, citat entre noms de 
finques llombarderes. Contastí és una metàtesi de Constantí.

1830, la Sort d'en Contestí. PcCl.
 
Sort d'en Mulet, la
Fonètica: *«Ç�RD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim extingit d'un indret no localitzat. 

1771, la Sort d'en Mulet. APS.
 
Sort d'en Portes, la
Fonètica: *«Ç�RD«È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut,  de localització  desconeguda, citat  per  un document  com a 
nom anterior al del Camí del Porc, també extingit. Pel fet que el document no transcriu 
l’article, resta el dubte de saber si es tracta d'una sort o d'un hort, tot i que sembla la 
primera cosa.

1847, «el camí del porc, antes Sort d'en Portes». PcGV.
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Sort d'en Vica, la
Fonètica: *«Ç�RD«MÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny de localització desconeguda. 

1878, 28 de maig, la Sort d'en Vica. PcJA.
 
Sort de l'Albelló, la
Fonètica: *«Ç�RD««BÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny de localització desconeguda, situat, potser, a ses 
Salines. Albolló és una assimilació d'albelló.

1384, 4 d'octubre. Pere Valls ven a Esteve Vicens la Sort dels Clapers i la Sort del Albolló. Arxiu BVT, 
144. J. Lladó y Ferragut (1959: 67), anota la sort dels Clapers de l'Albolló. 
 
Sort de la Bassa dels Llombards, la
Fonètica: *«Ç�RD««ÇB«D´ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'un terreny de conreu situat en es Llombards, a lloc desconegut. 
La bassa  que  motivà  el  nom podria  ser  la  mateixa  que  ara  es  diu  sa  Bassa  de  na 
Castellet.

1409, 2 de gener, la sort de la bassa del Llombards. M. Danús (1990: 186).

Sort de les Rotes, la
Fonètica: *«Ç�RD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un conradís no localitzat de la possessió de ses Salines. 

1385, 19 de setembre, la sort de la[s] Rotes. J. Lladó y Ferragut (1959: 67).
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1408, 12 de setembre. La sort dita de les rotes confronta amb la possessió de Bernat Petro, possessió 
d'Esteve Antic i garriga comuna de dita alqueria [les Salines]. M. Danús (1990: 185).

Sort de Pau Jaume, la
Fonètica: *«Ç�RD«ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny de localització desconeguda.

1578. S'estima a Antoni Lledó «una pessa de terra dita la sort de Pau Jaume». Stims, vol. II.
 
Sort del Vilar, la
Fonètica: *«Ç�RD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny situat a Santanyí, en el lloc que ara coneixem sota 
el nom des Velar.

1324-1353, 27 d'agost. Jaume Bonet entrega al seu fill Jaume una porció de terra dita La Sort del Vilar.  
Un dels confrontants és el camp de les lebres.  Arxiu BVT, 69.

Sort dels Clapers, la
Fonètica: *«Ç�RD««È
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny situat a ses Salines, no gaire lluny de na Ferrera, a 
lloc desconegut. Podria ser un nom referent a monuments prehistòrics, tal vegada es 
Antigors.

1384, 4 d'octubre. Pere Valls ven a Esteve Vicens la Sort dels Clapers i la Sort del Albolló. Arxiu BVT, 
144.
1408, 23 de setembre. La sort dita dels Clapers confronta amb la possessió d'En Romeu Albert, possessió 
de Guillem Torrent i garrigues comunes. M. Danús (1990: 185).
 
Sort Llarga, la
Fonètica: *«�RÈ´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom  extingit  d'un  terreny  de  tres  quarterades  d'extensió  i  d'ubicació 
desconeguda.

1711, maig, la sort llarga. RRV (2000: 160).
1818, la Sort llargue. Apeo de Garay (Santanyí). 

Sortassa, la
Fonètica: *«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un conradís situat a s'Alqueria Blanca, a lloc desconegut.

1578. S'estimen als «Ereus de mossèn Ramon nicolau de la vila de porreres, de la possessió dita dels 
pagos..., dos tanques a la Alcaria blanca, dites al clos del garrouer y la Sortassa». Stims, f. 71 v.

Sorteta, sa
Fonètica: «RÈ«t«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 505
Situació: interior

Tanca de conreu de forma trapezoïdal, amb arbres, situada a ses Salines, entre 
ses Femades i sa Sort. Sembla que era des Rafal Genars.
 
Sorts, ses
Fonètica: «È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Sort, situada a s'Alqueria Blanca, entre es Pou del 
Rei i Ca na Mossa. És forma pluralitzada, per causa de la divisió de l'antiga finca en 
trossets.
 
Sorts, ses
Fonètica: «È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 508.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada de sa Sort, situada a Santanyí, dins Son Danús Vell. Fou 
proporcionada per un sol informant. Cal considerar-la com a dubtosa, per la seva poca 
popularitat i pel fet que el lloc descrit no presenta cap casta de divisió interna.
 
Sovadora, na
Fonètica: ««ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat vers Calonge, entre es 
Torrent  d'en  Barres  i  s'Hort  d'en  Maganet.  Topònim de  vitalitat  escassa  que  algun 
curiablanquer  coneix  d'escriptures.  Prové  del  prenom  Salvadora,  per  vocalització  i 
monoftongació. A s'Alqueria Blanca és freqüent la pronúncia  Sant Sovador, per Sant 
Salvador, i la ultracorrecció llaubada, per llobada.

1818, ne Salvadora. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Suau, na
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de forma irregular, integrat per quatre tanques de conreu amb arbres i un 
pinar, situat a Santanyí, entre Son Colombars i es Torrent d'en Bonjesús.

1912, 21 de març, Ne Suau o Torrent d'en Roig. PcJA.
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Tabaquer, es
Fonètica: ««B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517
Situació: interior
 

Tanca de conreu amb arbres, de forma triangular, situada a s'Alqueria Blanca, 
entre na Mianda, sa Barraca i es Serral Nou. El propietari d'aquesta finca tenia també un 
estanc  de tabac.  Sobre l'origen del  nom hi  ha dues  possibilitats:  a)  que s'hi  hagués 
sembrat tabac; b) que sigui el malnom del propietari.
 
Taconera, na
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Conjunt  d'una  dotzena  de  tanques  de  conreu,  amb  arbres,  situades  en  es 
Llombards, entre es Camí de sa Roca Llisa i Can Mercadal. La totalitat de les terres 
designades amb aquest nom té una forma aproximadament triangular.

Talaia, la
Fonètica: *««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: litoral

Lloc  de  vigilància,  possiblement  costanera,  de  localització  desconeguda, 
documentat a finals del segon terç del segle XVI, possiblement origen del topònim sa 
Talaia Vella, expandit cap a l'interior. Vegeu sa Talaia Vella.

1818, la Talaya. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Talaia, sa
Fonètica: ««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4362
Longitud: 517.5
Situació: interior

Casa  i conjunt de tanques de conreu amb arbres, situades a Calonge, dins Can 
Marines,  des  del  peu  del  puig  del  mateix  nom  fins  es  Figueral  Vell.  Les  tanques 
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configuren un terreny de forma irregular  de més  de 600 m de llargària,  per  350 m 
d'amplària.

De la casa hi ha gent que també en diu sa Punta, nom modern traslladat de la 
possessió homònima de Portocolom i alhora malnom que designa els estadans de sa 
Talaia que en són també conductors.

El nom de sa Talaia deu provenir de les restes prehistòriques que hi devia haver 
a la falda del puig homònim, en el lloc dit es Cuitor, on abunda la ceràmica romana.

1259, 22 de juliol.  El rafal de sa Talaia,  juntament amb l'alqueria de sa Calonja i el camí que va de  
l'Alqueria Blanca a Portocolom, és citat com a confrontant del rafal Comtès. RRV (2000: 20).  Vegeu 
també APF (1974: 28).
 
Talaia, sa
Fonètica: ««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Agrupació de cases situades a 120 m d'altura al vessant de migjorn del puig del 
mateix nom. 

CTM, p. 2183.

1278, 17 de gener, s'anomena la Talaya de Garcia Ortís i la bassa seca, com a confrontants d'unes cses i  
terres que venen Guillem Jordà i muller Bondia a Bernat Manresa. RRV (2000: 21). Hi ha la possibilitat 
que aquest document faci referència al lloc tractat.
1695, Son Vidal de la Talaya. Era de Damià Vidal. ARM, D-1281.
1784, La Talaya. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1818, la Talaya. Apeo de Garay (Santanyí).
1836, La Talaya. PcR.
1890, la Atalaya. LAAS.
1892, 30 d’abril, la Talaya. PMT.
1893, la Atalaya. LAAS.

Talaia d'en Grimalt, sa
Fonètica: ««Ç««NRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Talaiot de planta circular, en bon estat de conservació, situat en es Llombards, al 
poblat de Son Cosina, entre es Clos d'en Maria i n'Espirafoc.
 
Talaia d'en Marge, sa
Fonètica: ««Ç9«D«ÈRZ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504
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Situació: interior

Talaiot de planta quadrangular, situat a ses Salines, dins sa Marina, prop des 
Torrent.
 
Talaia d'en Perico Pomar, sa
Fonètica: ««Ç9«D«ÇRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Conjunt talaiòtic molt cobert per la vegetació, situat entre na Treufoc i Can Coix, 
pertanyent al poblat de Son Cosina. És difícil avaluar-ne l'estat de conservació.

És possible que el nom  Perico, que han portat diverses generacions d'aquesta 
família, sigui una variant, amb l'accent desplaçat, de la forma antiga Pericó. A propòsit 
d'aquesta observació, recordem que a Santanyí hi ha el topònim na Pericona.
 
Talaia de Can Bennàsser, sa
Fonètica: ««Ç9«D«Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Meitat d'un talaiot de planta circular, situat a la Costa, al nord de les cases de 
Can Bennàsser, dins sa Tanca des Botigó. L'altra meitat estava dins la tanca on hi ha les 
cases. No se sap la data de la destrucció.
 
Talaia de Can Taconer, sa
Fonètica: ««Ç9«D«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4362
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny forestal, situat a Calonge, a la falda de llebeig des Puig de sa Talaia.
 
Talaia de na Móra, sa
Fonètica: ««Ç9«D««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352
Longitud: 504
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Talaies de na Móra, situades a ses Salines, a sa 
Vall, dins na Móra, vora ses Talaies des Vergeret.
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Talaia de na Nova, sa
Fonètica: ««Ç9«D««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Talaies de na Nova, situades en es Llombards, a 
So n'Amer, dins ses Tanques d'en Cama.
 
Talaia de s'Àguila, sa
Fonètica: ««Ç9«D«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 504.5
Situació: interior

Restes d'un talaiot circular des Llombards, situat a sa Vallet, dins n'Escolana, 
sobre es Turó de s'Àguila. També en diuen sa Talaia de s'Alga.
 
Talaia de s'Alga, sa
Fonètica: ««Ç9«D«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 504.5
Situació: interior

Variant deformada de sa Talaia de s'Àguila, situada en es Llombards, a sa Vallet, 
dins n'Escolana, damunt es Turó de s'Àguila. El canvi sorgeix per la caiguda de la vocal 
posttònica, a partir de la pronúncia amb metàtesi, s'Àliga > s'Alga, i per homonimització 
formal.
 
Talaia des Càrritx, sa
Fonètica: ««Ç9«D«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny  de  forma  irregular,  amb  conradissos  arbrats  i  una  pleta,  situat  a 
s'Alqueria Blanca, entre Son Sanç, sa Bassa Llova, es Corralets, etc. Té uns 1000 m de 
llargària per uns 400 m d'amplària màxima. Està dividit en sis tanques. Deu el nom a 
una antiga construcció prehistòrica,  possiblement  situada fora dels límits  actuals del 
topònim, però a frec de la partió, dins una tanca dita es Forn de Calç. La construcció que 
li donà nom degué fer desaparèixer totalment les restes talaiòtiques.

CTM, p. 2183; 41-1i.
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1818, la talaya del Càrrix. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Talaia des Closos, sa
Fonètica: *««Ç9«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Nom desaparegut d'un talaiot de planta circular situat a Santanyí, vora les cases 
de  Son  Danús  Vell.  Recordem  que  clos,  com  talaia,  s'aplica  sovint  a  monuments 
prehistòrics.

1924, Talaya des Closos. J. P[arera] (1924: 168).
 
Talaia des Cuitor, sa
Fonètica: ««Ç9«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada de s'Antigor, poblat talaiòtic de Santanyí, desaparegut, 
situat a Son Pulla, dins la tanca dita es Cuitor.
 
Talaia des Figueral, sa
Fonètica: ««Ç9«D«Æ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 509
Situació: interior

Monument prehistòric, possiblement un talaiot, situat dins es Figueral de Son 
Morlà, que fou destruït en data imprecisa, tal vegada durant la Guerra Civil, o potser 
abans.  En  qualsevol  cas,  amb  posterioritat  a  1910.  No  en  coneixem  detalls 
arquitectònics, exceptuant que era un edifici amb un bon portal. Prop del lloc d'ubicació 
roman encara l'únic sitjot conegut del terme de Santanyí.
 
Talaia des Pi, sa
Fonètica: ««Ç9«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511
Situació: interior

Tancat de forma rectangular, cobert de garriga, situat entre els 150 i els 165 m, a 
la Costa, entre na Secorrada i es Turó d’en Beu. Tal vegada pren el nom d'unes minses 
restes prehistòriques que hi ha al cim.
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CTM, p. 2184.

1814, talaya del Pi. PcGV.
1864, la Talaya del Pi. PcGV.
 
Talaia Gran, sa
Fonètica: ««Ç9«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

És una part de la finca de ses Talaies, situada a Santanyí, dins Son Morlà. És el 
sector de la tanca que queda al nord de la via fèrria.
 
Talaia Grossa, sa
Fonètica: ««Ç9«ÈÄR�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 508
Situació: interior

Nom d'un monument talaiòtic (i del tancat on es troba), situat en es Llombards, 
dins es Rafal des Porcs, entre Cala Figuereta i es Clot des Revellar. És un poblat d'uns 
100 m per uns 90 m de diàmetre, que conserva quasi tot el perímetre de les muralles, 
construïdes, a redols, amb pedres molt grosses. S'hi poden destriar fins a cinc portals. A 
l'interior, ple d'edificis enrunats, destaca un talaiot de dos cossos, situat vers la part del 
nord-est.

El tancat és de forma irregular, amb unes longituds màximes de 700 m per 300 
m. En sa major part és terra de conreu, però hi ha també algunes pletes.
 
Talaia Juana, sa
Fonètica: ««Ç9«ZÈ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Nom d'un  talaiot  angular  del  poblat  des  Antigors,  de  ses  Salines,  i  de  cinc 
tanques de conreu amb arbres i pletons, situades entre sa Marina i na Pastora.

Topònim  relacionat  amb  el  des  Pou  Juà,  situat  no  gaire  lluny,  tal  vegada 
supervivència  de l'antiga alqueria Jusana.  Sobre l'antic  adverbi  jusà /  jusana,  vegeu 
l’entrada es Pou Juà.

1585, 20 de gener. en un lloguer de la possessió de les Salines o Jusana es fa reserva del tros de terra dit 
los Antigors, del pou fins a la talaia. RRV (2000: 138). Es refereix a sa Talaia Juana.
1783, 10 d’octubre. Se cita «la talaia Juana» entre els confrontants dels béns de la família Bonet. RRV 
(2000: 174-175).
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Talaia Petita, sa
Fonètica: ««Ç9««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

Sector de la finca de ses Talaies, situada a Santanyí, dins Son Morlà. És el que 
està situat al sud de la via fèrria.
 
Talaia Vella, sa
Fonètica: ««Ç9«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, amb conradissos i pletes, situat entre Cala Santanyí i 
Cala  Figuera i entre la carretera que va a aquest lloc i els terrenys dits sa Torre Nova. És 
un territori ampli, de límits no ben coneguts, que es deplega des de na Parra fins a la 
mar, en una longitud d'uns 1700 m i una amplària d'uns 450 m. Està partit en més de 50 
tanques, però és molt difícil donar-ne el nombre exacte.

És quasi segur que el nom fou originat a la ribera, ja que no es coneix cap talaia 
prehistòrica, ni cap resta de torre defensiva en tot l'espai designat. Presumiblement, es 
tracta d'un lloc de vigilància marítim, que potser sols no disposava de barraca, o era tan 
miserable que n'ha desaparegut tot vestigi. Cal tenir present que el 1755 ja mereixia el 
qualificatiu  de  vella,  segurament,  però,  perquè  s'hi  feien  guàrdies  des  de  temps 
immemorial.  És també possible  que en el segle XVI encara no fos anomenada amb 
l'adjectiu referit a tal antigor cronològica, car el 9 de gener de 1569 es diu que «los 
habitadors de dita pobre Uiversitat [...]  han pensat que tendrien algun remey ab assò 
que's fes una torre en lo loch de la talaya». RRV (2000: 130-131). No és del tot segur 
que es tracti d'aquest lloc, però la possibilitat és alta.

CTM, p. 2184; MGM, 43-4f.

1755, la Talaya veya. APS.
1818, la Talaya Vella. Apeo de Garay (Santanyí).
1814, la talaya Vella. PcBa.
1878, 28 de maig, la Talaya vieja. PcJA.
1922, 5 de juny, Se Talaya veya. PcMa.
1930, Se Talaya veya. PcM.

Talaiassa, sa
Fonètica: «««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a  Calonge, entre  sa 
Romeguera, Can Joan des Sauló, na Corriola, etc. Està dividit en una vintena de tanques 
de  conreu.  Antigament  hi  havia  restes  talaiòtiques.  És  possible  que  aquestes  restes 
formassin un continuum amb les des Clos.

1754, la teleyasa. PcT.
1763, se telejase. PcT.
1818, la Talayassa. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Talaiasses, les
Fonètica: *«««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut,  situat  a Santanyí, vora el  Rafal Roig i  l'alqueria Poca, 
entre d'altres confrontants. Podria ser el nom antic de ses Talaies de Cas Saig.

1402, 15 de novembre. Se citen les Talaiasses, d'Andreu Vicens, fill de Ponç Vicens. M. Danús (1990: 
173-174).
 
Talaiasseta, sa
Fonètica: «««9«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma aproximadament rectangular, situada a 
Calonge, vora sa Talaiassa i vora Can Biel Tanca.

Talaies, les
Fonètica: *««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Nom desaparegut,  situat  a ses Salines.  Possiblement  és el mateix  lloc que es 
Antigors, situat vora sa Llonja.

1385, 19 de setembre. «Andreu Vicens estableix a Bartomeu Rado, de Santanyí, la part i dret que tenen en 
la possessió dita las Salinas». Entre els llocs que s'hi descriuen, se cita «cert camp de terra dita la Cometa, 
ab clos de terra contiguo dit talayes». És inferior a 400 m la distància que separa sa Cometa i es Antigors. 
J. Lladó y Ferragut (1959: 67).
1882, 25 de juny, las Talayas. PcMa.

Talaies, ses
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Fonètica: ««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Conjunt de restes talaiòtiques molt cobertes per la vegetació. Estan situades a 
Santanyí, dins Son Danusset, vora sa Pleta Petita. S'hi destria un edifici de planta absidal 
amb uns murs molt ben treballats.  La tanca on es troben es diu es Talaiot Petit.  Un 
informant en diu també ses Talaies d'en Mosson i un altre es Talaiot.
 
Talaies, ses
Fonètica: ««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tanca santanyinera de conreu sense arbres, situada a Son Morlà, entre es Camí 
de ses Vermelles i s'Olivera. Està migpartida per la línia fèrria Palma-Santanyí. Hi havia 
els fonaments d'un edifici talaiòtic de planta quadrangular. A la paret que fa partió amb 
s'Olivera hi ha, reaprofitats, els blocs d'una construcció romana que guarda relació amb 
el nom d'una finca veïna dita es Clos de Serenyana. A la paret que fa partió amb sa 
Pleta, queden unes minses restes de muralla talaiòtica.
 
Talaies d'en Barrió, ses
Fonètica: ««Ç9«RD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 508
Situació: interior

Sementer sense arbres, de forma triangular, d'uns 700 m de llargària, per uns 300 
m d'amplària màxima, situat en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, entre s'Argila i es 
Mitjà Roig.

El  nom és motivat  per  la  presència d'un poblat  de navetes molt  derruït.  S'hi 
veuen uns deu edificis enrunats fins els fonaments.
 
Talaies d'en Clar, ses
Fonètica: ««Ç9«RD«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 507
Situació: interior

Lloc de poblament talaiòtic situat a Santanyí, a Son Danús Vell, dins es Camp de 
s'Avenc, entre es Portell  d'en Clar i  sa Rota de na Clara.  N'és destacable un talaiot 
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circular i un edifici de planta quadrangular amb dos angles arrodonits, construït amb 
pedres molt ben treballades. Hi ha diversos murs molt coberts de vegetació. Llaurant, hi 
trobaren urnes cineràries romanes.
 
Talaies d'en Joaní, ses
Fonètica: ««Ç9«RD«Z«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Nom d'uns claperets de planta circular, no gaire alts, situats a ses Salines, dins es 
Vergeret de sa Vall, prop de la partió de sa Marina de ses Salines. Foren construïts  –
diuen–  per un tal Antoni "Joaní", un saliner que morí vers els anys seixanta. No tenen, 
doncs, res a veure amb les talaies prehistòriques.
 
Talaies d'en Mosson, ses
Fonètica: ««Ç9«RD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 509
Situació: interior

Poblat  talaiòtic  santanyiner, situat  dins  Son  Danús  Vell,  entre  es  Camp d'en 
Vidal i es Quadros. Hi ha nombroses restes de murs  –  un dels quals té un portal que 
conserva la llinda– , un talaiot circular i un talaiot quadrangular. Hi ha també un rotle de 
sitja de carbó d'unes cins passes de diàmetre. Dins la tanca veïna, hi ha una barraca de 
curucull.

1924, Ses talayes d'en Mosson. J. P[arera] (1924: 169).
 
Talaies d'en Mosson, ses
Fonètica: ««Ç9«RD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant  no cartografiada del  nom de ses  Talaies,  situat  a Santanyí, dins  Son 
Danusset, vora sa Pleta Petita. Fou recollida només d'un sol informant. No és del tot 
segura, pel fet que ses Talaies d'en Mosson designa per boca d'altra gent un lloc de dins 
Son Danús Vell. Cal posar-lo, doncs, en quarentena.
 
Talaies d'en Rumbo, ses
Fonètica: ««Ç9«RD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-5-8
Latitud: 4354
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Longitud: 501.5
Situació: interior

Jaciment  arqueològic situat a ses Salines, dins es Mitjà  Gran. S’hi troben les 
runes de dues construccions, possiblement talaiots, un dels quals sembla escalonat. Es 
veu un passadís subterrani mig esfondrat que deu ser el lloc per on s'accedia a la cambra 
d'un dels dos monuments. Prop hi ha dues interessants barraques de roter, darrere una de 
les quals hi ha un petit cocó que conserva l'aigua algun temps després de les pluges. 
També són conegudes sota el nom de ses Talaies de sa Punta, que és topònim posteriror. 
El malnom Rumbo  corresponia a un campaner.
 
Talaies de Cas Saig, ses
Fonètica: ««Ç9«RD«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Poblat  talaiòtic  desaparegut,  situat  dins  es  Cuitor  de  Son  Cosme  Ponç. 
Possiblement estava assentat sobre un hàbitat anterior. El lloc perdurà durant l'època 
romana i és fins i tot possible que hi hagués hagut una vil·la. Totes les restes materials 
aèries han estat esvaïdes, però no un pou de secció circular de 2'50 m de profunditat per 
150 m de diàmetre, excavat dins la roca del turó. A finals del primer quart del segle XX, 
ja es desfeia part d'aquest poblat i  sembla que fou en acabar la Guerra Civil  que es 
desmuntà el darrer talaiot, per aprofitar les pedres en la construcció de la carretera de 
s'Alqueria Blanca. Se’n conserva una fotografia.  S'hi trobaren punxons d'os treballat i 
ceràmiques.  Aquest  jaciment  sempre  ha  estat  molt  prolífic  en  troballes  superficials: 
monedes,  vidre,  ceràmiques  amb  marques  de  fabricant,  teules,  motles  de  fundició, 
molins de mà, etc.
 
Talaies de n'Agustina, ses
Fonètica: ««Ç9«RD««ÄÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Restes  talaiòtiques  desaparegudes,  situades  a Santanyí, a  Son Danús,  dins  es 
Camp d'en Vidal. Segons l'informant hi havia unes pedres disforges que foren destruïdes 
vers el 1930.

Talaies de n'Amera, ses
Fonètica: ««Ç9«RD««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357
Longitud: 504
Situació: interior
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Conjunt  de navetes i  altres restes  prehistòriques inclassificables,  disperses,  la 
majoria,  dins  n'Amera  Gran  des  Rafal  Genars,  vora  sa  Caseta  de  n'Amera.  Prop 
d'aquesta construcció se'n troben quatre i tres nuclis més de restes cobertes de vegetació 
i  pedregars.  Dues més es  localitzen  dins  n'Amera Petita,  prop d'altres construccions 
ruïnoses.

Talaies de n'Amera Petita, ses
Fonètica: ««Ç9«RD««ÇR««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Conjunt de navetes situat a ses Salines, dins es Rafal Genars, vora sa Rota de ses 
Talaies i sa Rota des Macs.
 
Talaies de na Móra, na
Fonètica: ««Ç9«RD««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352
Longitud: 504
Situació: interior

Restes talaiòtiques de ses Salines, situades a sa Vall, dins na Móra, prop de ses 
Talaies des  Vergeret,  amb les quals  devien formar un sol  conjunt.  Probablement es 
tracta de dos talaiots de planta quadrangular, però estan molt  coberts  de vegetació i 
pedruscada, les quals coses dificulten molt la identificació. També es diuen sa Talaia de 
na Móra, pel fet que la gent que no s'interessa per aquests monuments, no s'entretén en 
determinar-ne el nombre ni, per descomptat, la tipologia.
 
Talaies de na Nova, ses
Fonètica: ««Ç9«RD««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Conjunt de restes talaiòtiques inclassificables, cobertes de vegetació situades en 
es Llombards, a So n'Amer, dins ses Tanques d'en Cama. Únicament és identificable un 
talaiot circular amb portal i corredor cobert, bastant ben conservat. Se'n diu igualment sa 
Talaia de na Nova. Possiblement,  na Nova devia ser  el  nom del  sementer abans de 
l'establiment de So n'Amer.

Talaies de sa Punta, ses
Fonètica: ««Ç9«RD««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-5-8
Latitud: 4354
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Longitud: 501.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Talaies d'en Rumbo, situades a ses Salines, dins 
es Mitjà Gran. Es diuen així perquè les comprà la gent del lloc veí de sa Punta.
 
Talaies des Bauç, ses
Fonètica: ««Ç9«RD«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Poblat talaiòtic llombarder, situat en es Rafal des Porcs, dins ses Guàrdies, al 
costat de la mar, sobre un turó d'uns 54 m, en el punt més alt de la costa de Santanyí. 
S'hi conserven dos recintes de muralles amb sengles talaiots, un quadrat i l'altre circular. 
S'aprofità la presència dels penya-segats verticals per estalviar muralla. Un dels recintes 
té dos portals d'accés i l'altre cinc. Hi ha nombroses edificacions, tant a l'interior com a 
l'exterior. És remarcable un edifici de plata de ferradura, situat intramurs, i un altre de 
plata ovalada, extramurs. Sobta la presència, a un dels punts elevats, d'una construcció 
romana de planta rectangular, de la qual s'endevinen diverses estances.

Una referència quasi segura a aquestes construccions la tenim en un document de 
1390-1391, quan un testimoni refereix que a s'Almunia, «en temps que formatjaven un 
d'ells se'n pujave alt, en una antigor que y ha pres de les cases, e aquí ells sa talaiaven» 
(G. Llompart Moragues, 1984: 119).

CTM, Sa Talaia des Baus, p. 78; MGM, Ses Talaies des Baus, 44-12a.
 
Talaies des Favassos, ses
Fonètica: ««Ç9«RD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 508.5
Situació: interior

Restes  d'un poblat  talaiòtic  llombarder,  situat  en es  Rafal  des  Porcs,  dins  es 
Favassos. Hi ha un talaiot amb bon estat de conservació, però molt cobert de vegetació.
 
Talaies des Vergeret, ses
Fonètica: ««Ç9«RD«R«ZÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352
Longitud: 504
Situació: interior

Restes talaiòtiques situades a ses Salines, dins es Vergeret de sa Vall, vora sa 
Rota d'en Pere Campaner. Són difícilment identificables, pel fet d'estar força enrunades i 
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molt  cobertes  de  vegetació.  Es  veuen,  malgrat  això,  diverses  tirades  de  pedres  que 
arriben a assolir una altura considerable.

Talaieta, sa
Fonètica: *«««È9««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom de localització desconeguda.

1745, sa talayate. APS.
 
Talaiol, es
Fonètica: «««È9�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 519.5
Situació: interior

Turó allargassat, cobert de pleta, situat a s'Alqueria Blanca, a sa Punta, dins es 
Sementer des Fortí.  Nom motivat  per les antigues bones condicions de visibilitat  de 
l'indret, avui totalment urbanitzat.
 
Talaiol, es
Fonètica: «««È9�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior

Tanqueta trapezoïdal conradissa amb algun garrover, situada a Cas Perets, entre 
na Mig Paratjal i sa Tanca de Cal Sen Marc. Topònim motivat per l'altura i les bones 
condicions visuals d'un turonet marcat per la corba de nivell dels 70 m. La roca aflora a 
molts llocs de la parcel·la.
 
Talaiol, es
Fonètica: «««È9�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de forma irregular,  en sa  major  part  cobert  de vegetació espontània, 
situat a s’Alqueria Blanca, dins Son Ramon, entre es Comellar des Forn i es Creuer des 
Camins. Té algunes zones conradisses. Està a 50 m sobre el nivell de la mar, amb bona 
visibilitat, característica que motiva el nom des Talaiol i la variant sa Pleta des Talaiol.
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Talaiola, sa
Fonètica: «««È9�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Possessió santanyinera, situada entre es Cós, Cal Reiet, Son Cosme Ponç, ses 
Valentines i es Baladrar, entre d'altres límits.  És un terreny de forma irregular, d'uns 
1175 m per uns 1100 m. Està compartimentada en poc més d'una vintena de tanques i 
diversos corralets.

El topònim possiblement estava motivat per les restes prehistòriques contigües a 
ses Talaies de Cas Saig, que s'estenien dins aquesta finca, en el lloc dit es Corral de ses 
Patates.  També  es  troba  documentat  sota  el  nom de  les  Talaioles  (vegeu  l’entrada 
corresponent).

Vegeu el cançoner.

1345. A una venda de terra d'aquest any, s'anomena Antoni Bramona de la Talaiola. Cincclaus (1985).
1511. Era d'en Creixell. V. M. Rosselló Veger (1964: 261).
1527, 18 de març, la Talayola. Era de Jaume Crexell. L'escrivà havia escrit Carxell o Cerxell, que és la 
forma amb metàtesi que, d'aquest cognom, ens transmet la toponímia. Testament de Joan Danús. APS. 

En una còpia  d'aquest  testament,  de  10  de  setembre de  1814,  es  diu que  «una de les  quals 
[possessions contigües] he comprada de n'Andreu Vissens, apellada del Malfarit, e la altre d'en Jaume 
Crexell, anomenada la Talayola». PcJA.
1556, agost. El metge Llorenç Fe declara haver plantat tres quarterades de vinya a les Talaioles. RRV 
(2000: 128).
1562, 31 d'agost. Llorenç Fe declara haver plantat tres quarterades de vinya en la seva possessió. RRV 
(2000: 130).
1572, abril. Es redueix a delme pla el delme i tasca de la possessió la Talaiola, de Llorenç Fe, metge, 
situada vora mar [!], a la part més perillosa de Mallorca, frontera amb Alger i prop l'illa de Cabrera [!], 
que ningú no vol conrar per temor dels moros. RRV (2000: 131). Sa Talaiola, avui, és una finca prou 
allunyada de la mar.
1685, 23 de març. Se cita La Talaiola de Joan Danús. RRV (2000: 158).
1694, juny. Llicència per posar bans a Simó Vidal per la Talaiola. RRV (2000: 159).
1695, la Talayola. Era de Joan Denús. ARM, D-1281.
1733, 12 de març. Se cita Joan Danús de la Talaiola. RRV (2000: 163).
1747, Se cita Joan Antoni Danús de la Talaiola. RRV (2000: 167).
1749, març. Joan Antoni Danús de la Talaiola era batle de Santanyí. RRV (2000: 168).
1751, 13 d'octubre. Se cita Joan Danús de la Talaiola. RRV (2000: 169).
1752, 24 d'octubre. Se cita Joan Antoni Danús de la Talaiola. RRV (2000: 169).
1754, maig. S'anomena el batle Joan Antoni Danús de la Talaiola. RRV (2000: 170).
1784, La Talayola. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1818, la talayola. Apeo de Garay (Santanyí).
1837, la talayola. PcT.
1848, 18 de setembre, la telaola. PcJA.
1878, 14 de setembre, Cal Reyet Gran o La Talayola. PcJA.

Talaiola Nova, sa
Fonètica: «««Ç9�«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512
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Situació: interior

Casa santanyinera, edificada dins es Camp de sa Murta de sa Talaiola, vers la 
dècada del  1970,  com a  conseqüència  de  la  bipartició  de  la  finca.  És,  doncs,  nom 
modern, poc popular, però ja tímidament en ús. És possible, però, que desapareixi, ja 
que la finca està reunificada i és en mans d'estrangers. El funcionament migpartit només 
va tenir una quinzena d'anys de vigència.
 
Talaioles, les
Fonètica: *«««Ç9�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant desapareguda del nom de sa Talaiola, possessió de Santanyí situada entre 
es Cós, Cal Reiet, Son Cosme Ponç, ses Valentines, etc.

1556, agost. El metge Llorenç Fe declara haver plantat tres quarterades de vinya a les Talaioles. RRV 
(2000: 128).

Talaiot, es
Fonètica: «««È9�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de ses Talaies, situades a Santanyí, dins Son 
Danusset, vora sa Pleta Petita.

Talaiot Gran, es
Fonètica: «««Ç9�ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 508.5
Situació: interior

Sementer extens, de forma irregular amb un sector molt poblat d'ametlers i un 
altre, més esclarissat, amb garrovers i algunes taques de terrenys incultes. Està situat a 
Santanyí, dins Son Danusset, vora sa Pleta Gran. No hi ha cap resta prehistòrica, ja que 
pren el nom del sementer veí, tot i que és de menor extensió.
 
Talaiot Petit, es
Fonètica: «««Ç9�«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 508.5
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Situació: interior

Sementer de forma molt irregular amb una bona massa de terreny inculte ocupat 
per l'assentament prehistòric de ses Talaies, que li dóna nom. Està situat a Santanyí, dins 
Son Danusset, vora sa Pleta Petita.

Tamarells, es
Fonètica: «««ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352
Longitud: 503
Situació: interior

Nom d'un  tancat  i  d'un  estany, situats  a  ses  Salines,  dins  sa  Vall,  entre  ses 
Barberanes i na Móra. El tancat és de forma irregular, d'uns 950 m de llargària màxima, 
per uns 800 m d'amplària mitjana. En gran part és ocupat per vegetació palustre, que cap 
a l'angle del sud dóna pas a la garriga baixa, típica de les marines de minsa pluviositat. 
El centre és cobert per l'aigua d'un estany allargat, d'uns 700 m de longitud, per uns 200 
m d'amplària mitjana. La profunditat de l'aigua, que no sol excedir dels 0'40 m, depèn 
del règim de pluges. Es troba a uns 3'50 m sobre el nivell de la mar i la ribera no es 
presenta gens definida en quasi  tot  el  perímetre.  En èpoques de migracions, alberga 
sovint  nombrosa  orinitofauna  que  troba  refugi  entre  la  vegetació  de  jonqueres, 
salicòrnies i els tamarells que en motiven la denominació.
 
Tana, sa
Fonètica: *«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510
Situació: interior

Denominació alternativa, desapareguda, de l'alqueria sa Cana, situada a Santanyí, 
possiblement entre es Camí des Camp d'en Torrella i es Camí des Pou. Vegeu sa Cana.

Tanca, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511
Situació: interior

Conjunt  d'unes desset  finques de conreu, amb arbres i  corrals de figueres de 
moro, cases i un molí, situats al sud del nucli urbà de Santanyí, entre es Rafalet, es Pla 
d'en Pujol i es Molí d'en Perico.
 
Tanca, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
vora la carretera de Portopetro, entre Can Tomeu Carraixet i sa Tanqueta.

1818, le Tanca. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Tanca, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat vers Calonge, 
entre es Serral Rubí i ses Tanques Velles.
 
Tanca, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Topònim dispers, situat a s'Alqueria Blanca, entre es Rotitxol, Ca s'Ermità i la 
carretera de Portopetro. Designa terrenys de conreu amb arbres i algun corralet de pleta. 
De la  seva irregular  distribució  territorial,  cal  deduir  que antigament els  espais  així 
nominats ocupaven més extensió que els que avui descriu llur nom.
 
Tanca, sa
Fonètica: «È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca de sa Vinya, tanca situada a ses Salines, 
dins sa Carroja.

Tanca Alambrada, sa
Fonètica: «Ç««ÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514.5
Situació: interior
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Terreny de  conreu  arbrat,  de  forma irregular,  integrat  per  tres  tanques  i  dos 
corrals, situat vers s’Alqueria Blanca, dins na Batiada, al costat des Comellars.

Abans de l'arribada del turisme, era un dels pocs espais rurals tancats de reixa 
metàl·lica.

Vegeu el cançoner.
 
Tanca Barrera, sa
Fonètica: «Ç«B«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504
Situació: interior

Nom de sis o set closes i alguns corralets, situats a ses Salines, entre es Camp 
des Cards i es Porsaret. Són, en general,  trinxes de terreny llargues i estretes.

1818, tanca de le Barrera. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Tanca d'en Barberà, la
Fonètica: *«È«D««RB«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, de ses Barberanes, sementer situat a ses Salines, dins sa 
Vall, entre sa Tanca Gran i es Tamarells. 

1463, 4 de gener, la tanca d'en Barbarà. RRV (2000: 79).
 
Tanca d'en Bennàsser, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 505
Situació: interior

Conradís de forma romboïdal, amb arbres, situada a Cas Perets, entre Lo d'en 
Torrelles i na Llarga.
 
Tanca d'en Bergues, la
Fonètica: *«Ç«D«ÈRÆ«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 505
Situació: interior
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Denominació antiga de na Bergues, lloc situat  a ses Salines, entre es Figueral i 
ses Femades.

1695, la tanca d’en Bergas.  Era de Jaume Bonet. ARM, D- 1281.

Tanca d'en Beu, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal,  quasi  triangular,  amb arbres,  situat  a Santanyí, 
dins So n’Alegre, entre sa Tanca des Noguers i es Talaiot Petit.
 
Tanca d'en Biel Jaumeta, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇEZ«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu, amb arbres i una casa, situada a Santanyí, es Cap des Moro, 
entre ses Tanques des Milà Torres i Lo d'en Pujoleta.
 
Tanca d'en Biga, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Conjunt  de  nou  o  deu  espais  de  conreu,  amb  arbres  i  figueres  de  moro, 
globalment de forma trapezoïdal, situat en es Llombards, al cap de sa Marineta, entre Ca 
l'Amo en Llorenç Cosina i Can Coa. És conegut minoritàriament amb la variant de na 
Biga.  Antigament era designada amb el  nom de sa Rota  d'en Biga (vegeu l’entrada 
corresponent).
 
Tanca d'en Bitla, sa
Fonètica: «Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres, de forma aproximadament  rectangular, situada a 
s'Alqueria Blanca, prop de Son Ponç Vell, entre s'Esvaït i Lo d'en Viudos.
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Tanca d'en Boira, la
Fonètica: *«Ç«D«È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un conradís no localitzat.

1695, la tanca d’en Boyre. Era d’Andreu Vicens. ARM, D-1281.
1818, tanca d'en Boyre. Apeo de Garay (Santanyí).
1841, 19 de setembre, «la tanca dita d'en Boyre». PcJA. 
 
Tanca d'en Bonico, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de conreu, en forma de pentàgon irregular, amb arbres, situada en es 
Llombards, dins Son Piris.
 
Tanca d'en Cabrera, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈBRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Conradís  amb  arbres,  de  forma  irregular,  situat  vora  es  Cementeri,  entre  es 
Rotons i Son Prim. Tenia un petit corral, ara ocupat parcialmet pel nou eixample del 
cementeri.
 
Tanca d'en Calent, sa
Fonètica: «Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres, de forma aproximadament quadrangular, situada a 
Santanyí, dins els terrenys de Cal Reiet.

Tanca d'en Cama, sa
Fonètica: «Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
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Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, situat a Santanyí, entre sa 
Romeguera i sa Sort.

1818, la tanca d'en Came. Apeo de Garay (Santanyí). No es pot assegurar que el document es refereixi a 
aquesta finca. 
 
Tanca d'en Cama, sa
Fonètica: «Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en es Llombards, vora 
es Turó d'en Terringo, entre la partió de ses Salines i ses Figueretes. Hi ha un tros de 
pleta. També es diu es Marge d'en Cama.
 
Tanca d'en Cama, sa
Fonètica: «Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu llarga, de forma irregular, amb pocs arbres, situada a la Costa, 
entre Son Calent i Lo d'en Xesc. Hi ha informants que la designen amb el nom de Lo 
d'en Cama.
 
Tanca d'en Canova, sa
Fonètica: «Ç«D««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezial, situat a Calonge, dins Son 
Perdut, vora na Cordella. Hi ha una pedrera d'una classe de marès anomenat «marès d'en 
Rebeu». 
 
Tanca d'en Caranyo, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈRø�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior
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Closa triangular amb arbres, situada a Cas Perets, entre s'Era Nova i sa Tanca de 
na Carriona.
 
Tanca d'en Carrió, sa
Fonètica: «Ç«D««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
Situació: interior

Terreny de conreu de forma trapezoïdal, amb arbres, situada a ses Salines, a Cas 
Perets, entre na Llarga i es Serral d'en Marió.
 
Tanca d'en Cavallot, sa
Fonètica: «Ç«D«««È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, dividida per una paret, situada 
a Santanyí, dins ses Valentines, entre es Carreró d'en Pedreres i sa Tanca d'en Mosson.
 
Tanca d'en Ceba, sa
Fonètica: «Ç«D«È«B«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Tanques del Sen Ceba, terreny santanyiner situat 
a ses Mires, vora sa Bassa Serra i na Simona.
 
Tanca d'en Clar, la
Fonètica: *«Ç«D«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d’un terreny de localització desconeguda. 

1695, la tanca d’en Clar. ARM, D-1281.

Tanca d'en Colovet, sa
Fonètica: «Ç«D«NÈ«
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Santanyí, vers la 
Costa, prop de Can Blai Blai, entre na Marmanya i sa Raconada.
 
Tanca d'en Colovet, sa
Fonètica: «Ç«D«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma trapezial, situat en es Llombards, 
vora es Camp d'en Torrella, dins na Xurina.
 
Tanca d'en Colovet, sa
Fonètica: «Ç«D«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu de forma irregular, en gran part sense arbres, situat a Santanyí, 
prop de sa Talaiola, entre s'Era d'en Neo i na Barca. Hi ha unes cases. És conegut també 
sota el nom de sa Tanca de Can Colovet i modernament es diu s'Hort d'en Nigorra.
 
Tanca d'en Corriola, sa
Fonètica: «Ç«D«NÈ�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior

Conradís  de  forma  trapezoïdal,  amb  arbres,  situada  a  Cas  Perets,  entre  ses 
Tanques de l'Amo en Jordi i la partió des Rafal Genars.
 
Tanca d'en Cosmet, la
Fonètica: *«Ç«D«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 513
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'un  conradís  situat  a  Santanyí,  entre  es  Sòl  d'Avall  i  es 
Torrent d'en Roig, a sa Bassa Nova.
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1878, 28 de maig, la Basa Nova o la Tanca d'en Cosmet. PcJA.
1909, 2 de setembre, la Basa Nova o Tanca d'en Cosmet. PcJA.

Tanca d'en Cosmet, sa
Fonètica: «Ç«D«NRÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma romboïdal, amb pocs arbres, situat a Santanyí, dins 
ses Dotze i possiblement dins Son Pulla. També és conegut amb el nom de sa Tanca de 
na Cosmeta.

1755,  1  de  setembre.  Catalina  Bonet,  viuda  d'Onofre  Vidal,  ven  a  Cosme Rosselló,  de  Cosme,  tres 
quarterades a Son Pulla. Cincclaus (1985).
 
Tanca d'en Creus, sa
Fonètica: «Ç«D«NÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma romboïdal, quasi rectangular, amb arbres, situat en 
es Llombards, dins Son Belard, entre na Taconera i es Molí d'en Rado.
 
Tanca d'en Ferrer, sa
Fonètica: «Ç«D«M«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma irregular, amb arbres, situada a Cas Perets, entre Lo 
d'en Xim i Lo des Roters.
 
Tanca d'en Francineta, sa
Fonètica: «Ç«D«MR«È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior

Conjunt rectangular de tres tanquetes de conreu amb arbres, situat a Cas Perets, 
entre  Lo d'en  Forner  i  es  Rafal  Palla.  El  malnom  Francineta és,  possiblement,  de 
procedència campanera.
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Tanca d'en Galerí, sa
Fonètica: «Ç«D«ï««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny llombarder de conreu amb arbres, de forma rectangular, mig urbanitzat, 
situat a So n'Amer, dins ses Rotes de Mar, vora la partió de sa Comuna.
 
Tanca d'en Generè, sa
Fonètica: «Ç«D«Z««ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma irregular, amb arbres, subdividit per una paret, i 
situat en es Llombards, entre les cases de So 'Amer i na Massota.

El malnom Generè presenta la vocal final oberta per ultracorrecció, ja que és de 
procedència felanitxera, on fa el femení Generena. 
 
Tanca d'en Gustí, la
Fonètica: *«Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant no cartografiada, també desapareguda, de la Rota de n’Agustí, situada a 
Santanyí, a algun indret desconegut de Son Proenç. Gustí és, òbviament, un hipocorístic 
d'Agustí.

1747, la tanca d'en Gustí. PcR.
 
Tanca d'en Llambies, sa
Fonètica: «Ç«D«´È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma trapezial, situat en es Llombards, dins terres des 
Guaret Vell, entre sa Rota d'en Xoixa i sa Tanca de na Farinera.

Tanca d'en Llasses, sa
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Fonètica: «Ç«D«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 512
Situació: interior

Conradís de forma irregular, quasi rectangular, situat a Cala Llombards, entre sa 
Pleta d'en Sales i sa Gaia.
 
Tanca d'en Llorençó, sa
Fonètica: «Ç«D«´R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny conradís, de forma rectangular, amb arbres, situat en es Llombards, entre 
sa Bassoleta i Son Piris.
 
Tanca d'en Mallol, sa
Fonètica: «Ç«D««È9�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny petit  de forma irregular, amb pocs arbres, situat a Santanyí, entre les 
cases de Can Sebastià Terrassa i es Vinyet.
 
Tanca d'en Mamella, sa
Fonètica: «Ç«D««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny conradís,  sense arbres,  de forma irregular,  situat  a Santanyí, entre es 
Racó de n'Aulet i ses Dispenses.
 
Tanca d'en Manresa, sa
Fonètica: «Ç«D««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

1648



Terreny de conreu, de forma romboïdal, sense arbres, situat en es Llombards, a 
Can Mercadal, entre s'Aljub de Son Cosina i sa Tanca de na Mercadala.
 
Tanca d'en Manresa, sa
Fonètica: «Ç«D««È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Conradís amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Cas Perets, entre Lo d'en 
Capità i Lo d'en Portell.
 
Tanca d'en Miquelet, sa
Fonètica: «Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma aproximadament quadrangular, situat a 
la Costa,  dins les antigues terres de Son Vidal, entre Son Pulla i sa Boval.
 
Tanca d'en Moliner, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504.5
Situació: interior

Terreny  en  forma  de  pentàgon  irregular,  amb  arbres,  situat  al  costat  de  la 
població de ses Salines, entre sa Sort i la població.
 
Tanca d'en Mosson, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezial,  situat  a Santanyí, dins ses 
Valentines, vora sa Tanca des Pins i sa Tanca d'en Cavallot.
 
Tanca d'en Neo, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
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Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de  conreu  de  forma irregular,  amb arbres  i  un  corralet,  situat  en es 
Llombards, dins els antics terrenys de So n'Amer.
 
Tanca d'en Noreta, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Santanyí, entre es 
Passatge de Son Morlà i ses Mossones. En el moment d'apogeu del món agrari devia 
haver-hi  més  de  350  arbres.  El  malnom  Noreta és  un  hipocorístic  del  diminutiu 
d'Elionor.
 
Tanca d'en Palou, sa
Fonètica: «Ç«D««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de forma quadrangular, amb un sector ben poblat d'arbres, situat a la 
Costa, vora na Palou, entre na Pere i sa Tanqueta des Garrovers.

1857, 20 de desembre, «tanque d’en Palou, de cinco cuarteradas, cercada de paret». PcGe.
 
Tanca d'en Pau, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit per una paret i situat a 
s’Alqueria Blanca, dins el lloc de ses Casetes d'en Moll, entre sa Cova i Son Valenç.
 
Tanca d'en Pepa, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior
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Terreny llarg, de forma trapezoïdal, amb pocs arbres, situat a la Costa, entre sa 
Tanca de Can Madoneta i es Turó d'en Cordella.
 
Tanca d'en Perelló, sa
Fonètica: «Ç«D««R«È´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma irregular, amb arbres, situat a Cas Perets, entre sa 
Tanca d'en Tromper i Can Ximena.
 
Tanca d'en Proenç, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈE
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny de Cas Perets, de forma rectangular, amb alguns arbres, situat entre es 
Tancat Nou i sa Pleta de na Set.
 
Tanca d'en Pulla, sa
Fonètica: «Ç«D«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, entre 
s'Olivera i es Corral Vell.
 
Tanca d'en Rado, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma irregular, amb pocs arbres, situat en es Llombards, 
entre es Camí de sa Roca Llisa i Son Fumat. El cognom Rado, també malnom, sembla 
que no és altra cosa sinó una deformació local del llinatge Redó.
 
Tanca d'en Rella, la
Fonètica: *«Ç«D«È«´«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
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Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d’un indret no localitzat. A Cas Perets hi ha un lloc dit es Clos 
d’en Rella, però no es pot saber si hi ha alguna relació entre els dos topònims.

1695, la tanca d’en Reya. Era de Mateu Mòjer (sic). ARM, D-1281.

Tanca d'en Robeta, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈB««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma trapezial, amb pocs arbres, situat en es Llombards, 
dins Son Belard, al costat des Violari i de na Pou. El traçat de la línia fèrria el seccionà 
per un cantó.
 
Tanca d'en Roig, sa
Fonètica: «Ç«D«È�S
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma trapezial, situat en es Llombards, 
dins So n'Amer, vora es Camí de ses Rotes de Mar. Està sobre un turó que arriba als 61 
m sobre el nivell de la mar. Hi havia unes paretotes talaiòtiques que foren derruïdes i 
reaprofitades per a la pavimentació de la carretera de Santanyí es Llombards.
 
Tanca d'en Rosa, sa
Fonètica: «Ç«D«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny  llarg  de  forma  trapezoïdal,  amb  arbres,  situat  a  la  Costa,  entre  sa 
Pelovella Gran i sa Tanca des Metge. També és conegut amb el nom de sa Tanca de na 
Rosa.
 
Tanca d'en Roter, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506
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Situació: interior

Nom de dues peces de terra, de forma trapezoïdal, amb arbres, situades a Cas 
Perets, entre Lo des Roters i sa Tanca des Pou.
 
Tanca d'en Sales, sa
Fonètica: «Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 509
Situació: interior

Terra  de  conreu,  de  forma irregular,  amb arbres  i  una  caseta,  situada  en  es 
Llombards, dins es Corralassos, vora sa Tanca de sa Vinya (dins na Borràs).
 
Tanca d'en Sastre, sa
Fonètica: *«Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, de localització desconeguda. És possible que la Tanca Sastre 
tengui el mateix referent. Aquesta pertanyia a un tal Antoni Romaguera.

1818, tanca d’en Sastre. Apeo de Garay (Santanyí). 

Tanca d'en Soler, la
Fonètica: *«Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim extingit, no localitzat.

1695, la tanca d’en soler. Era de Joan Manresa. ARM, D-1281.

Tanca d'en Tià Marranxa, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de forma gairebé rectangular,  amb arbres,  situat  baix des Puig Gros, 
vora Can Joan Marranxa.
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Tanca d'en Tià Pau, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a Calonge, vora es Camí Llarg de sa Conca, 
entre sa Cala Vermella i na Cosme Nova.
 
Tanca d'en Toni Petit, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny llarg, de forma trapezoïdal, amb poblament irregular d'arbres, situat a 
Santanyí, dins ses Angoixes, entre ses Tanques d’en Joan Menut i Can Patró. El malnom 
tant pot ser de Cas Concos com de Santanyí.
 
Tanca d'en Tromper, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Conradís de forma irregular, amb arbres, situat a Cas Perets, entre sa Costa d'en 
Pau i Lo de na Baltasana.
 
Tanca d'en Veça, sa
Fonètica: «Ç«D«MÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu, amb molts d'arbres, de forma trapezial, situat a Santanyí, dins 
Cal Reiet, vora es Camí de s'Amarador. Hi ha una altra tanca amb aquest nom a Cal 
Reiet mateix.

El malnom ha desaparegut de Santanyí. Hom diu que aquest Veça era un metge 
(?). Un tal Joan Oliver, àlies Vesa [sic], tenia terres que confrontaven amb Son Danús, 
segons un document de l'11 de setembre de 1789. PcJA.

La unitat Versa, present en alguns documents i corrent a Santanyí com a vocable 
comú, és una ultracorreció davant l'evolució -rs- > -ss- (corsari > cossari).

1850, 16 de març, la Tanca d'en Vesa. PcJA.
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1858, 31 de desembre, «pieza de tierra llamada d'en Vesa». PcCn.
1885, la tanca d'en Versa. PcP.
1887, Tanca d'en Versa. Testament de Jaume Escales. APS.
 
Tanca d'en Veça, sa
Fonètica: «Ç«D«MÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny  de  conreu,  amb  pocs  arbres,  de  forma  quasi  rectangular,  situat  a 
Santanyí, dins Cal Reiet, entre sa Tanca de s'Era i ses Tanquetes des Garrovers. No té 
tanta popularitat com l'altre tros homònim del mateix indret.
 
Tanca d'en Vila, sa
Fonètica: «Ç«D«MÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 511
Situació: interior

Conjunt de tres peces de terra amb arbres, de forma irregular, situat a la Costa, 
entre es Creuers i Son Pelat.
 
Tanca d'en Vinyola, sa
Fonètica: «Ç«D«MÈø�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Terra de forma irregular, amb arbres, situada a Cas Perets, entre sa Tanca des 
Pou i sa Tanca de ses Mates Clares.

Tanca de Baix, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈBS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Terra de conreu, amb pocs arbres, de forma irregular, situada en es Llombards, 
es Guaret Vell, entre sa Tanca de s'Era i es Camp d'en Torrella.
 
Tanca de Baix, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈBS
Terme: Santanyí

1655



Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terra  de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  situada  a  Santanyí,  dins  es 
Comellars, entre sa Pleta i sa Tanca Alambrada.
 
Tanca de Baix, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈBS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu, amb pocs arbres, de forma irregular, situat a la Costa, a Can 
Jordi, al sud de sa Tanca des Mig.

Tanca de Baix de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇBD«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a Santanyí, dins So n’Alegre, entre sa Tanca 
des Pi i es Pletó. No té cap arbre.
 
Tanca de Baix de sa Cova, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇBD««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de forma pentagonal, sense arbres, situat a Santanyí, dins So n’Alegre 
entre sa Tanca Llarga de Son Danusset i sa Tanca de Baix des Pletó.
 
Tanca de Baix de sa Vinya, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇBD««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de forma quadrangular, sense arbres, situat a Santanyí, dins So n'Alegre, 
vora sa Coaranya i vora la partió de Son Ferreret.
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Tanca de Baix des Pi, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇBD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny quadrangular sense arbres, situat a Santanyí, dins So n'Alegre, entre sa 
Tanca des Pi i Son Ferreret.
 
Tanca de Baix des Pletó, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇBD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de forma irregular, sense arbres, situat  a Santanyí, dins So n’Alegre, 
entre es Pletó i sa Tanca des Garrover de Baix.
 
Tanca de Baix des Replà, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇBD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a Calonge, dins Son Perdut, entre es Replà i 
sa Tanca de sa Barraca.
 
Tanca de Baix des Safareig, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇBD««ÈR«S
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a Santanyí, dins So 
n'Alegre, entre  sa Tanca de sa Cisterneta i sa Tanca d'en Beu.

Tanca de Cal Sen Marc, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior
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Terra  de conreu arbrada,  de forma irregular,  situada a  Cas  Perets,  entre Can 
Nova i Cas Orells.
 
Tanca de Can Colovet, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇNÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca d'en Colovet, situada a Santanyí, prop de sa 
Talaiola, entre s'Era d'en Neo i na Barca.
 
Tanca de Can Madoneta, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«DÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular amb pocs arbres, situat a la Costa, vora les cases de 
Can Madoneta.
 
Tanca de Can Nin, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, entre Can 
Nin i sa Bassa de Son Vidal.
 
Tanca de Can Parra, sa
Fonètica: «Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres, en forma de pentàgon irregular, situada a la Costa 
de Son Vidal, entre es Femer Nou i es Serral.
 
Tanca de Can Xamena, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇS«È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356
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Longitud: 506.5
Situació: interior

Terra de conreu, amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Cas Perets, dins es 
Rafal Palla, entre sa Pleta des Rafal Palla i Lo d'en Forner.
 
Tanca de Damunt, sa
Fonètica: «Ç«D«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, amb alguns ametlers vells, situat a la Costa, vora 
les cases de Son Ferreret, dins ses Pletes d'en Cavella.
 
Tanca de Darrere ses Cases, sa
Fonètica: «Ç«D«D«ÈR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Calonge, dins na 
Burguera, entre les cases i sa Pleta de Son Perdut.
 
Tanca de Darrere ses Cases, sa
Fonètica: «Ç«D«D«ÈR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres,  de forma romboïdal,  situada a Calonge, dins es 
Comtès, entre Can Teixidor i na Llarga.
 
Tanca de Davant ses Cases, sa
Fonètica: «Ç«D«D«È«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, poblat d'arbres en un terç de la seva superfície, 
situat a Cas Perets, davant les cases de Son Ferrer.
 
Tanca de Davant ses Cases, sa
Fonètica: «Ç«D«D«È«È«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu, gairebé sense arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, 
dins Son Cosme Ponç, entre sa Quintana i sa Tanca de s'Era Vella.
 
Tanca de l'Amo en Gori, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇNÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de forma irregular, abans mig conradís i mig boscós, situat a Calonge, 
vora la carretera de Cala d'Or, entre sa Vinyeta i es Torrent. Ara és ocupat pel camp de 
futbol de Cala d'Or.
 
Tanca de la Barca, la
Fonètica: *«Ç«D««ÈBR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d’una terra no localitzada. Tal vegada es tracta de l’actual na 
Barca.

1818, tance de le Barce. Apeo de Garay (Santanyí). 

Tanca de la Bassa, la
Fonètica: *«Ç«D««ÈB«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504.5
Situació: interior

Nom extingit d'un terreny situat a ses Salines, vora sa Bassa Lluny.

1585, 20 de gener. Antonina, viuda i hereua d'Antoni Garcia fa donació al seu fill Antoni, de la possessió 
de les Salines, en altra manera anomenada Jusana. Es reserva la tanca de la bassa del camp Lledó, el tros 
de terra dit los Antigors, del pou fins a la talaia, i empriu a la marina. RRV (2000: 138). 
1695, la tanca de la Bassa. Era de Jaume Bonet. Podria no ser la mateixa que l’anterior. ARM, D-1281. 

Tanca de la Bassa d'en Querxell, la
Fonètica: *«È«D««ÇB«D««RÈS´
Terme: Santanyí
Mapa: ?
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Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desparegut  d'un terreny de tres  quarterades,  situat  a Santanyí, dins  Son 
Garrot, en un indret no localitzat, vora sa Canal des Pou del Rei. Vegeu sa Bassa d'en 
Querxell.

1805, la tanca de la Basa d'en Carxell. PcR.

Tanca de la Vella, la
Fonètica: *«Ç«D««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d’un terreny no localitzat, possiblement de la zona de s’Alqueria 
Blanca.

1818, la tanca de la Veya. Apeo de Garay (Santanyí). 

Tanca de la Vila, la
Fonètica: *«Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Denominació  desapareguda  d'un  terreny  situat  en  es  Llombards,  a  lloc 
desconegut.

1880, «Una porción de tierra campo, llamada la tanca de la vila, en el lugar de los Llombars». PcCl.
 
Tanca de les Arenes, la
Fonètica: *«Ç«D«««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un indret no localitzat.

1834, la tanca de las Arenas. PSC. 
 
Tanca de les Cisternes, la
Fonètica: *«Ç«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
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Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un indret no localitzat. Possiblement era un lloc llombarder.

1695, la tanca de las Sisternas. Era de Llorenç Burguera de les Planes. ARM, D-1281. 

Tanca de Madò Andreva, sa
Fonètica: «Ç«D««D�ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Estret 
des Temps, entre sa Bassa Serra i Lo de Mestre Bernat Orell.
 
Tanca de Més Amunt, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma trapezial, situat a Calonge, dins 
Son Perdut, entre Lo d'en Beato i sa Tanca de s'Aljub. 
 
Tanca de na Biela, sa
Fonètica: «Ç«D««BÈE«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 505.5
Situació: interior

Terra conradissa amb arbres, de forma irregular, situada a Cas Perets, entre sa 
Pleta des Ullastres i es Tancat d'en Nússol.
 
Tanca de na Carriona, sa
Fonètica: «Ç«D«««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 506
Situació: interior

Terra de conreu, amb arbres, de forma irregular, localitzada a Cas Perets, entre sa 
Tanca d'en Caranyo i es Pletó.
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Tanca de na Clara, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 507
Situació: interior

Terrany de forma irregular amb alguns arbres situat a Cas Perets, dins es Clos 
d'en Rella. Es troba vora ses Talaies d'en Clar i ben prop de sa Rota de na Clara i des 
Mitjà d'en Clar. La relació antroponímica entre els quatre llocs és evident. Aquesta tanca 
també és coneguda amb la variant simplificada de na Clara. Hom diu que en motivà el 
nom una dona des Llombards, poble on encara es troba el cognom Clar.
 
Tanca de na Cosmeta, sa
Fonètica: «Ç«D««RÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca de na Cosmet, situada a la Costa, dins ses 
Dotze i, possiblement, dins Son Pulla.
 
Tanca de na Farinera, sa
Fonètica: «Ç«D«««RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny  de  conreu  de  forma  trapezoïdal,  amb  pocs  arbres,  situat  en  es 
Llombards, dins Son Belard, al costat des Guaret Vell.
 
Tanca de na Mates, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny de forma trapezial,  format per una terra conradissa amb arbres i  dos 
corralets de pleta, situat en es Llombards, dins na Faró Vella.
 
Tanca de na Mercadala, sa
Fonètica: «Ç«D«««R«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
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Longitud: 507.5
Situació: interior

Terra conradissa, de forma aproximadament trapezial, amb pocs arbres, situada 
en es Llombards, entre les cases de Can Mercadal i s'Era de Son Cosina. Té un petit 
corralet a un racó.
 
Tanca de na Rosa, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈR�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant  no cartografiada de sa  Tanca d'en Rosa,  situada a  la  Costa,  entre sa 
Pelovella Gran i sa Tanca des Metge.
 
Tanca de na Rossellona, sa
Fonètica: *«Ç«D««R«È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant  antiga  de  na  Rossellona,  finca  situada  a  la  Costa,  vora  la  partió  de 
Felanitx. Per a la documentació, vegeu na Rossellona.

Tanca de na Xoixa, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈSS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny  amb  ametlers,  situat  a  Santanyí,  vora  es  Carreró  de  s'Eixorca.  És 
desnivellat, amb la part baixa al costat del camí. Fou propietat dels Xoixa de Santanyí.
 
Tanca de Part d'Avall, la
Fonètica: *«Ç«D«ÇRD«È´
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut  d'un conradís  situat  a Santanyí, a algun lloc desconegut de 
l'antiga Alqueria Poca.

1783, la tanca de part de Avall. PcR.
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Tanca de Prop, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506
Situació: interior

Terra salinera sense arbres, de forma trapezoïdal, situada dins es Rafal Genars, 
entre es Figueral i es Corral de ses Trugeres.
 
Tanca de s'Aglanera, sa
Fonètica: «Ç«D««Ä«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terreny petit de conreu, de forma irregular, en el qual es troben les cases de Son 
Paraire.
 
Tanca de s'Aljub, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny conradís amb arbres, de forma irregular, situat prop de Portopetro, dins 
Son Durí, entre es Rotetxos i ses Verdals. Hi havia un aljub antic. D'un tros d'aquesta 
tanca, en feren un hort.
 
Tanca de s'Aljub, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a la Costa, entre sa Costa de Can Maimó i es 
Saragall. Dins un corralet del costat, es troba s'Aljub de Can Maimó.
 
Tanca de s'Aljub, sa
Fonètica: *«Ç«D««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
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Situació: interior

Topònim desaparegut  d'un  conradís  de  Santanyí, situat  a  Son  Morlà  vora  sa 
Tanca des Mig.

1882,  22  de  setembre,  «...  en  el  camino que  existe  en el  predio  S.  Morlà,  en este  término y punto 
denominado Se Tanque de s'Euchup». LAAS.
 
Tanca de s'Aljub, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma pentagonal irregular, situat a s'Alqueria 
Blanca, a sa Talaia des Càrritx, entre sa Tanca des Setadors i sa Tanca de ses Figueres.
 
Tanca de s'Aljub, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma irregular, amb arbres, subdividit per una paret. Està 
situat  en  es  Llombards,  entre  les  cases  de  So  n'Amer i  la  tanca dita  l'Hospital.  La 
motivació del nom és la presència d'una bassa artificial rectangular, que conserva l'aigua 
durant tot l'any. És designada amb l'apel·latiu d'aljub, tot i que és de cel obert. No és 
possible  dir-ne  el  motiu,  però  tal  vegada  podem  pensar  que  fou  excavada  amb  la 
intenció de cobrir-la de volta. Sembla que és conseqüència d'haver-s'hi extret pedra de 
Santanyí. El fet que es designi com si fos un aljub sense cobertura, motiva l'aparició del 
topònim s'Aljub Tapada per designar un altre depòsit d'aigua, cobert, que es troba en les 
immediacions.
 
Tanca de s'Aljub, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terreny triangular, situat a Santanyí, vora s'Aljub de ses Angoixes. Abans era 
ben poblat d'ametlers, dels quals ara en resta únicament una filera.
 
Tanca de s'Aljub, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈZ
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu de forma irregular, amb arbres i  un racó de pleta, situat  a 
Calonge,  dins  Son  Perdut,  entre  ses  Tres  Quarterades  i  es  Corral  de  s'Aljub.  Està 
migpartit per un camí.
 
Tanca de s'Avenc, sa
Fonètica: «Ç«D««È«5
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356
Longitud: 508
Situació: interior

Terra conradissa de forma irregular, amb arbres, situada vers es Llombards, entre 
les finques de Son Salom i es Lledons. Hi ha un avenc artificial, de secció rectangular, 
d'un metre, per 1'20 m i 3 m de profunditat, sense comptar el coll.

Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de  reguiu,  de  forma  irregular,  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  dins  Son 
Ramon, davant les cases velles. L'era ja no hi és.

Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, sense arbres, situat vora el casc urbà de Santanyí, 
es Carrer de Cal Reiet. Està parcialment urbanitzat i no hi ha cap era. Se'n diu ara també 
s'Hort d'en Llaneres. 
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 510
Situació: interior
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Terra  de conreu,  sense arbres,   forma trapezoïdal,  situada a  Santanyí, a  Son 
Morlà,  rere les cases de Maria i  Son Vives.  També en diuen s'Era, tot i  que ja no 
existeix. 

Lloc aturonat, punt d'ubicació de les restes materials d'una vil.la romana, que a 
través del topònim Serenyana de la finca veïna, es pot interpretar com a ‘explotació 
agrària de Serenius’ (vide: Serenyana). Lloc també de poblament anterior als romans, 
molt  antic  (per  l'aparició  de  ganivets  de  sílex).  De  l'època  romana,  s'hi  han  trobat 
monedes, un dau d'ivori, ceràmiques, una teula amb la marca TO.VIN, etc.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma irregular, amb arbres, situat en es Llombards, es 
Guaret Vell, entre sa Tanca d'en Llambies i sa Tanca de Baix.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat prop de Portopetro, dins 
Son Durí, entre les cases i sa Tanca des Porcs. L'era ja no hi és.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510
Situació: interior

Conradís de forma irregular, amb garrovers i restes d'ametlers i una petita cella 
d'ullastrar, situat a la Costa, entre les cases de Can Puça i Lo d'en Serral.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior
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Variant moderna, no cartografiada, de sa Costa de Can Maimó, terreny situat a la 
Costa, entre Ca l’Amo en Joan Maimó i sa Tanca de s’Aljub.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, gairebé sense arbres, situat a s'Alqueria Blanca, entre 
les cases de sa Punta i sa Pleta de sa Punta. L'era ja no hi és.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins Son Ramon, vora na Micola. Té alguns redolets de vegetació natural. És el lloc on 
hi havia l'era de Son Ramon des Camí.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terra de conreu, amb pocs arbres, de forma irregular, situada a la Costa, a Can 
Jordi. L'era que en motivà el nom ja no hi és.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny llombarder de forma trapezoïdal,  situat a sa Vallet,  dins es Vergeret, 
vora les cases.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
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Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situat a Calonge, entre sa 
Tanqueta i Lo d'en Capó. Ara ja no hi ha cap era.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, de forma irregular, situat en es Llombards, dins 
es Rafal des Porcs, entre les cases i es Camp Roig. L’era ja no existeix.

Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «È«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny santanyiner de forma irregular, sense arbres, situat a Son Danús Vell, 
entre les cases i es Pou Morisc. Es diu també sa Tanca de ses Eres i es Sementer de 
Davant ses Cases. Actualment no hi ha cap era.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «È«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Finca conradissa, amb pocs arbres, de forma trapezoïdal, situada a la Costa, a 
Son Vidal, dins na Marmanya. L'era ja no existeix.

Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «È«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu, situat a s'Alqueria Blanca, dins ses Teuleres, rere les cases de 
Can Formatge.
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Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terra de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, a sa Punta, dins es Fornàs.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tanca de forma irregular amb arbres joves, situada rere Consolació, entre Can 
Pep Carles i sa Vinya d'en Galerí.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de forma quadrangular, amb pocs arbres, situat a Santanyí, dins sa Bassa 
Llova (tot i que pertany a Son Marimon). No hi ha cap era, però record que hi era abans 
de 1960.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Son Sanç, 
vora les cases. L'era ja no hi és.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 514
Situació: interior

1671



Terreny de conreu amb arbres i figueres de moro, de forma irregular, situat a 
s'Alqueria Blanca, entre ses Covetes i s'Era d'en Relleta. L'era ja no hi és.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 502.5
Situació: interior

Antic terreny de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, situat a ses Salines, 
dins sa Vall, entre les cases i es Mitjà des Revells. L'era ja no hi és i part de la tanca és 
ocupada pel jardí.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de forma irregular, gairebé absidal, situat a sa Talaiola, entre 
les cases i sa Vinya. 
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Conjunt de dues tanques de forma irregular, amb ametlers vells, situat a la Costa, 
vora les cases de Son Ferreret.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior

Terra de conreu, de forma trapezoïdal, amb arbres, situada a Cas Perets, vora es 
Turó d'en Terringo.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
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Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, dins es 
Comellars,  entre  sa  Tanca  des  Ametlers  i  sa  Pleta.  Està  bastant  modificat,  pel  fet 
d'haver-s'hi construït un camí i una casa gran. Evidentment, l'era ja no hi és.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terra de forma irregular amb pocs arbres, situada a la Costa, entre les cases de 
Can Blai Blai i sa Raconada.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a la Costa, vora Can Blai Blai, al costat de sa 
Vinyeta.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de forma irregular, amb pocs arbres, situat a la Costa, vora Ca l'Amo en 
Joan Cordella.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terra de conreu, amb arbres, de forma irregular, situada en es Llombards, dins 
Son Cosina, entre sa Pleta d'en Llaneres i sa Tanca des Ametlers Joves.
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Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada del topònim s'Era, situat a la Costa, vora sa Talaia.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal amb arbres, situat a la Costa, vora les cases de Can 
Trompa, ara xapat pel nou traçat de la carretera de Felanitx. 
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, dins es Pujol, entre les 
cases i sa Tanca des Molí.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de forma rectangular, situat a Santanyí, dins Cal Reiet, vora les cases. 
No hi ha cap era. Modernament es diu sa Tanca des Pou.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a  Calonge, entre  es 
Comellar des Fusters i la partió de Felanitx. Pertany a les cases de s'Alzina, ja dins el 
terme de Felanitx.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny triangular, situat  a la  Costa,  entre les cases de Can Tanca i  Lo d'en 
Carles.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, situat dins el casc urbà de s'Alqueria Blanca, 
entre la casa de Can Barres i es Cardassar.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu sense arbres, de forma irregular, situat en es Cap 
des Moro, a sa Barraca d'en Palles, entre na Xomeu i sa Tanca des Conco. L'era que en 
motivà la denomicació ja no hi és.
 
Tanca de s'Era, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanca de conreu, sense arbres, de forma trapezial, situada en es Llombards, a 
Can Mercadal, entre sa Tanca de na Mercadala i sa Tanca Gran.

Tanca de s'Era Vella, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇR«È«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terra de conreu amb pocs arbres,  situada a Santanyí, dins  Son Cosme Ponç, 
entre sa Tanca de Davant ses Cases i es Figueral Vell de sa Talaiola.

Tanca de s'Hortet, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de forma gairebé quadrangular, situat a la Costa, entre les cases de Can 
Tanca i Lo d'en Carles.
 
Tanca de s'Hoste, la
Fonètica: *«Ç«D«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny de nom desaparegut i situació desconeguda. A Santanyí hi ha una casa 
situada a sa Placeta de sa Porta Murada coneguda amb el nom de Ca s'Hoste. 

1818, la tanca de S'oste (transcrit Soste). Apeo de Garay (Santanyí).
 
Tanca de s'Ullastre, sa
Fonètica: «Ç«D«È9R«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 509
Situació: interior

Terra de forma trapezoïdal, sense arbres, situada a Santanyí, entre sa Tanca de 
Baix des Pi (de So n'Alegre) i es Camp de sa Bassa (de Son Danusset).
 
Tanca de sa Barraca, sa
Fonètica: «Ç«D««B«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512.5
Situació: interior
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Tanca de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, situada a Santanyí, dins 
Son Proenç.
 
Tanca de sa Barraca, sa
Fonètica: «Ç«D««B«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Actualment són quatre finques amb pocs arbres,  situades a Santanyí, vora sa 
Tanca de s'Aljub i ses Figueres Porquenyes (de ses Angoixes) i sa Pleta Gran (de Son 
Danusset).  La  barraca,  vora  el  camí,  té  un  portal  de  punta  d'ametla  i  la  teulada 
esfondrada.
 
Tanca de sa Barraca, sa
Fonètica: «Ç«D««B«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins es Serral Vell, entre na Ganxo i Baix sa Mosquera.

1695, la tanca de la barraca. Tot i que devia ser a s’Alqueria Blanca (era de Sebastià Rigo), no és gens 
segur que pugui tractar-se d’aquest lloc. ARM, D-1281.
 
Tanca de sa Barraca, sa
Fonètica: «Ç«D««B«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Antic terreny de conreu, avui urbanitzat, situat a Son Moja entre es Torrent de 
Can Moja i na Porquerenya.
 
Tanca de sa Barraca, sa
Fonètica: «Ç«D««B«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Calonge, dins Son 
Perdut,  entre  sa  Tanca de  Baix  des  Replà  i  es  Camí  de  ses  Figueretes.  Hi  ha  una 
barraqueta.
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Tanca de sa Barraca, sa
Fonètica: «Ç«D««B«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Conradís amb pocs arbres, situat a Santanyí, dins ses Valentines, vora s'Antigor.
 
Tanca de sa Barraca, sa
Fonètica: «Ç«D««B«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a Calonge, dins Cas Vedells, vora sa Tanca 
Gran.
 
Tanca de sa Barraca, sa
Fonètica: «Ç«D««B«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356
Longitud: 513
Situació: interior

Conradís amb arbres i un corral, situat a Santanyí, dins Son Cosme Ponç, vora es 
Saragall. En motiva el nom una barraca de pedra en sec, coberta a dos vessants, amb un 
sòtil de lloses i terra, sostengut per troncs.
 
Tanca de sa Barraca, sa
Fonètica: «Ç«D««B«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma irregular, amb arbres i un pletó, situat a Calonge, 
vora sa Pleta de Son Perdut, entre na Silvestre i sa Barraca de s'Ase. Modernament hi 
han fet una casa.
 
Tanca de sa Bassa, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517.5
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Situació: interior

Terreny de conreu, de forma irregular, parcialment poblat d'arbres, situat prop de 
Portopetro, entre s'Olivera i les cases de Can Xurí. 
 
1818, la tanca de la Base. Apeo de Garay  (Santanyí). El document pot fer referència a un altre indret 
homònim.

Tanca de sa Bassa, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, entre n'Orell, 
es Closos,  ses Mengues, etc.  Té unes mesures màximes de 500 m per 200 m i  està 
dividit en sis tanques. Hi havia una bassa que va ser reblida.
 
Tanca de sa Cisterneta, sa
Fonètica: «Ç«D«««RÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, dins So 
n'Alegre, entre sa Tanca de ses Figueres Llarga i sa Tanca de Baix des Safareig. També 
es diu sa Tanca de sa Cisterni.
 
Tanca de sa Cisterni, sa
Fonètica: «Ç«D««SÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en es Llombards, dins 
Son Cosina, entre sa Tanca Gran i sa Rota Nova.
 
Tanca de sa Cisterni, sa
Fonètica: «Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 514.5
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre es Camí de Son Valenç i es Replà. Té un pletó on es conserven algunes restes 
talaiòtiques i una barraqueta.
 
Tanca de sa Cisterni, sa
Fonètica: «Ç«D««SÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Terra de conreu, de forma irregular, amb ametlers vells, situada a Santanyí, rere 
les cases de Son Ferreret, entre n'Estela i sa Tanca de Damunt.

Tanca de sa Cisterni, sa
Fonètica: «Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca de sa Cisterneta, situada a Santanyí, dins So 
n'Alegre, entre sa Tanca de ses Figueres Llarga i sa Tanca de Baix des Safareig.
 
Tanca de sa Cisterni, sa
Fonètica: «Ç«D««SÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  sa  Cisterni  d'en  Ferrando,  terreny  de  conreu 
santanyiner, situat a Cala Figuera, entre na Pellissera i sa Comuna de sa Torre d'en Beu.
 
Tanca de sa Cova, sa
Fonètica: «Ç«D««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Terra de forma irregular amb arbres, situada a la contrada de Consolació, entre sa 
Tanqueta des Donat i sa Tanca d'en Tià Marranxa. Deu el nom a una cova que hi feren 
per extreure'n grava.
 
Tanca de sa Cova, sa
Fonètica: «Ç«D««È�«
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny llombarder de conreu, de forma irregular, amb pocs arbres,  situat dins 
na Borràs, vora la partió des Rafal des Porcs,  i vora ses Pletes de l'Amo en Jeroni. Deu 
el nom a la presència d'una cova natural petitona,  de la qual es conta una mena de 
rondalla,  o  de  simple  creença.  Diuen  que  aquesta  cavitat  té  un  forat  petit  però 
llarguíssim, d'una tal longitud que una vegada hi amollaren una llebre i va sortir dins la 
cuina des Rafal des Porcs (!). En línia recta hi ha uns 1900 m de distància. Hom no sap 
fins a quin punt la gent conta això com a rondalla o com a cosa mig creguda.
 
Tanca de sa Cova, sa
Fonètica: «Ç«D««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny  trapezoïdal,  poblat  d'arbres,  situat  a  Santanyí,  entre  sa  Tanca  des 
Ametlers Joves de So n'Alegre i sa Tanca Llarga de Son Danusset.
 
Tanca de sa Figuera, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de sa Rota Nova, situada en es Llombards, 
entre sa Tanca de s'Era, de Son Cosina, i es Lledons.
 
Tanca de sa Fita, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 506
Situació: interior

Conradís sense arbres i amb pletes marginals, situat en es Llombards, dins es 
Pinaret d'en Coa. Deu el nom al punt fronterer que crea la confluència en aquest lloc des 
Pinaret Petit, es Matar Gran, es Verger de sa Vall i es Verger de sa Vallet.
 
Tanca de sa Madona Maria, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÇD�««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
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Latitud: 4357
Longitud: 512
Situació: interior

Conradís amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, dins Son Garrot, vora 
es Molí des Saig. El límit occidental d'aquesta tanca és sa Canal des Pou del Rei.
 
Tanca de sa Padrina, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈDR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres, de forma aproximadament  rectangular, situada a 
Santanyí, dins Son Proenç.
 
Tanca de sa Pedrera, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Conradís amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a la Costa, a Son Pulla, entre 
sa Tanca de sa Tia i les cases del lloc, dites també Can Blai Mir. S'hi treia pedra de 
Santanyí.
 
Tanca de sa Pleta, sa
Fonètica: «Ç«D««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny trapezoïdal amb arbres, situat a la Costa, vora les cases de Can Trompa, 
entre sa Pleta i sa Tanca de s'Era.
 
Tanca de sa Punta, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353
Longitud: 502
Situació: interior

Terreny saliner, de forma trapezoïdal, situat a sa Vall, dins es Pi des Corb Gran. 
Té prop de 700 m de llargària per quasi 600 d'amplària. Està poblat de garrovers, uns 
2900, que formen fileres molt regulars. Prop d'un racó hi ha una caseta d'esmotxadors.
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Tanca de sa Rota des Fusters, sa
Fonètica: «Ç«D««Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Terra llarga i estreta amb algunes figueres i ametlers vells i residuals, situada a 
Santanyí, dins ses Angoixes, entre Lo des Forner i Lo des Bauç.
 
Tanca de sa Tia, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Denominació alternativa de na Pedacet, tanca en vies d'urbanització, situada dins 
el casc urbà de Santanyí, en el carrer de Felanitx.
 
Tanca de sa Tia, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma trapezoïdal, amb arbres, situat a la Costa, dins Son 
Pulla, entre es Cuitor i Son Jordà.
 
Tanca de sa Vinya, sa
Fonètica: «Ç«D««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins sa Punta, entre es Fornàs i ses Rotes Noves.
 
Tanca de sa Vinya, sa
Fonètica: «Ç«D««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 509
Situació: interior
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Terreny de forma quadrangular, sense cap arbre, situat a Santanyí, a So n’Alegre, 
entre sa Tanca de ses Figueres des Safreig i sa Tanca de Baix de sa Vinya.
 
Tanca de sa Vinya, sa
Fonètica: «Ç«D««Èø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 504
Situació: interior

Tanqueta situada a ses Salines, dins es Vergeret de sa Vall. La vinya que li donà 
nom ja no existeix.
 
Tanca de sa Vinya, sa
Fonètica: «Ç«D««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant no cartografiada i molt minoritària de sa Vinya, situada a Santanyí, a Son 
Morlà, entre sa Revellada i ses Lluques.
 
Tanca de sa Vinya, sa
Fonètica: «Ç«D««Èø«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504
Situació: interior

Terreny de forma quadrangular, format per dues tanques de conreu, amb arbres, 
situat a ses Salines, dins sa Carroja. També és conegut amb la variant de sa Tanca.
 
Tanca de sa Vinya, sa
Fonètica: *«Ç«D««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom documentat d'un terreny de localització desconeguda.

1879, Se tanqe de Se viñe. PSS.
 
Tanca de sa Vinya, sa
Fonètica: «Ç«D««Èø«
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins sa Punta, vora es Sementer de sa Mosquera i, possiblement, dins sa Guàrdia Vella. 
Una carretera de les noves urbanitzacions d'aquest sector l'ha seccionat per un cantó.

1806. Baltasar Adrover declara haver sembrat una quarterada de vinya a la Guàrdia. RRV (2000: 186). 
 
Tanca de sa Vinya, sa
Fonètica: «Ç«D««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma quadrangular, format per dues tanques 
situades en es Llombards, dins es Marge d'en Cama i dins na Borràs. La vinya que en 
motivà el nom ja no existeix.
 
Tanca de sa Vinya, sa
Fonètica: «Ç«D««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres, de forma trapezial, situada vers Calonge, entre Lo 
d'en Canyamel i sa Figuereta. No hi ha vinya.
 
Tanca de sa Vinya, sa
Fonètica: «Ç«D««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, migpartit en dos bocins i situat 
a s'Alqueria Blanca, entre Son Ramon i sa Bassa des Coll.
 
Tanca de sa Vinya, sa
Fonètica: «Ç«D««Èø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 503.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada de sa Vinya, situada a ses Salines, a sa Vall, entre sa 
Costa de sa Vinya i es Camp des Paller.
 
Tanca de sa Vinya, sa
Fonètica: «Ç«D««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Vinya, tancat llombarder situat a sa Vallet, dins es 
Pla d'en Castell Nou, vora es Caragol.
 
Tanca de Serenyana, sa
Fonètica: «Ç«D««R«Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant no cartografiada, amb substitució del genèric, des Clos de Serenyana, 
situat a Santanyí, dins Son Morlà, entre ses Talaies i Son Vives.
 
Tanca de ses Aglaneres, sa
Fonètica: «Ç«D«««Ä«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 516
Situació: interior

Parcel·la mig conradissa i  mig boscosa,  situada a s'Alqueria Blanca, entre na 
Clavet i na Cama. Probablement formava part del darrer lloc.
 
Tanca de ses Aigües, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517
Situació: interior

Terra  de  conreu  amb arbres,  de  forma ròmbica,  situada a  Calonge,  entre  na 
Galerina, na Trencaferros i ses Dues Quarterades. El determinant no és descriptiu, sinó 
que es refereix a un malnom procedent de s'Horta, del lloc dit ses Aigües, que al seu 
torn sembla que deu ser una transparentació del nom opac de l'alqueria Areiguas, que la 
documentació de 1242 situa  «en les  muntanyes de  Santueri,  prop de  Porto  Colum» 
(RRV, 1997: 11).
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Tanca de ses Ànimes, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, vora 
es Pins de na Negra i ses Vinyes de na Clavet.

Diuen que pertanyia a una doneta vella, la qual la deixà en testament a l'església, 
però després l'encantaren, és a dir, la subhastaren.
 
Tanca de ses Barreres, sa
Fonètica: «Ç«D««RB«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, a Son 
Cosme Ponç, vora sa Quintana.
 
Tanca de ses Bruixes, sa
Fonètica: «Ç«D««RÈBRS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s’Alqueria Blanca, es 
Pujol, vora es Lote.
 
Tanca de ses Cases, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terra de forma irregular amb pocs arbres i un redol de pleta, situada al costat de 
Can Pep Carles, a baix des Puig Gros.
 
Tanca de ses Cases, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
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Longitud: 510.5
Situació: interior

Terra poblada d'arbres, de forma irregular, confrontant amb la partió de Felanitx 
i situada a la Costa, entre les cases de Can Puça i Lo d'en Llebres.
 
Tanca de ses Cases, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, ara amb instal·lacions de caràcter lúdic, situada a 
Calonge, dins Son Perdut, davant les cases.
 
Tanca de ses Eres, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  sa  Tanca  de  s'Era,  situada  a  Santanyí,  dins  Son 
Danús Vell, entre les cases i es Pou Morisc. És possible que hi hagués diverses eres, 
però el topònim només reflecteix la més important.

Tanca de ses Figueres, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terra  conradissa  amb arbres,  de  forma irregular,  situada  a  Santanyí,  dins  es 
Comellars, entre sa Bassa Inquarta i sa Tanca des Ametlers.
 
Tanca de ses Figueres, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada des Saragall, situat a Santanyí, dins Son Marimon, entre 
sa Tanca des Garrovers i es Pletó.
 
Tanca de ses Figueres, sa
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Fonètica: «Ç«D««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, dins 
es Serral Nou, vora les cases des Serral Vell.

1695, la tanca de las figueras. Sembla que ha de ser aquesta, pel fet que se cita conjuntament amb sa 
Bassa de ses Vaques. ARM, D-1281.
 
Tanca de ses Figueres, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Denominació  alternativa,  més  moderna,  no  cartografiada,  de  sa  Vinya Vella, 
situada en es Llombards, en es Rafal des Porcs, dins es Camp Roig, vora sa Vinya.
 
Tanca de ses Figueres, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a s’Alqueria Blanca, 
dins  sa  Talaia  des  Càrritx,  entre  sa  Bassa  i  sa  Tanca de  s'Aljub.  Té  unes  mesures 
mitjanes de 300 m per 250 m.
 
Tanca de ses Figueres, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈÆR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 506
Situació: interior

Terra conradissa amb alguns arbres, situada a Cas Perets, dins es Tancat Nou, 
entre es Pletó i sa Cova Juana.
 
Tanca de ses Figueres, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
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Longitud: 512
Situació: interior

Terreny llarg, de forma trapezoïdal, amb arbres, situat a la Costa, entre es Camp 
Forà i Lo d'en Moro. Possiblement fa part de na Jaume.

Tanca de ses Figueres des Safareig, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇÆR«RD««ÈR«S
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma trapezial,  situat  a Santanyí, dins So 
n'Alegre, entre les cases de la finca i sa Tanca de sa Vinya.
 
Tanca de ses Figueres Llarga, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇÆR«´È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca llarga de conreu sense arbres, de forma irregular, situada a Santanyí, dins 
So n'Alegre, prop de sa Bassa de ses Angoixes.

Tanca de ses Mates Clares, sa
Fonètica: «Ç«D««RÇ«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Terra conradissa de forma pentagonal, amb arbres i un corralet, situada a Cas 
Perets, vora sa Pleta des Rafal Palla.
 
Tanca de ses Parres, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma aproximadament trapezial, situat a 
Santanyí, dins na Lluenta, vora es Torrent i ses Tanques de na Manenta.
 
Tanca de ses Pereres, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈRR«
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511
Situació: interior

Variant  no cartografiada del  topònim ses  Pereres,  nom d'una tanca situada a 
Santanyí, dins es Camp d'en Bover, vora Son Calent.
 
Tanca de ses Pruneres, sa
Fonètica: «Ç«D««RÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de sa Vinya, terra situada a la Costa, dins Son 
Pulla, vora Can Verger.
 
Tanca de ses Tapereres, sa
Fonètica: «Ç«D««««ÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  ses  Tapereres,  terreny situat  a  Santanyí,  dins  es 
Camp d'en Bover, vora na Síquia.
 
Tanca de ses Valentines, sa
Fonètica: «Ç«D««R««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, situat a Santanyí, dins Son Cosme Ponç, 
vora sa Tanca de Davant ses Cases. Ses Valentines és el nom del terreny veí de Son 
Cosme Ponç per la part del sud-est.
 
Tanca de Son Baró, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç�«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior
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Antic  terreny,  avui  ocupat  pel  centre  del  casc  urbà  de  ses  Salines,  entre  es 
Figueral i sa Tanqueta. Alberga restes de les cases de la possessió. La casa consistorial i 
el temple parroquial foren edificats dins aquest espai.

Tanca del Bosc, la
Fonètica: *«Ç«D«ÈB�
Terme: ses Salines
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut,  de  localització  desconeguda,  presumiblement  del  terme 
saliner. Podria haver estat en les proximitats des Bosquet.

1695, la tanca del Bosch. ARM, D-1281.
1740, la tanca del Bosch. ARM, D-1281.

Tanca del Caló del Brogit, la
Fonètica: *«Ç«D««ÇD«BRÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Terreny de conreu, situat  a s'Alqueria  Blanca, a algun indret  no identificable 
prop des Caló des Borgit.

1809, 20 d'abril. Qüestions pel mal o tala feta a la civada de la tanca anomenada del Caló del Brugit. RRV 
(2000: 189).

Tanca del Clos, la
Fonètica: *«Ç«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, no localitzat. 

1695, la tanca del clos. ARM, D-1281.

Tanca del Pi, la
Fonètica: *«Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

1818, la Tanca del Pi. Apeo de Garay (Santanyí). 
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Tanca dels Bolcadors, la
Fonètica: *«Ç«D«B«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d’un terreny no localitzat. Es refereix a un indret on es bolcava 
el bestiar eguí.

1695, la tanca dels bolcadors. Era d’Antoni Rigo. ARM, D-1281.

Tanca dels Garrovers, la
Fonètica: *«Ç«D«Æ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'un conradís situat a Santanyí, a algun punt de Son Ferreret no 
localitzat.

1725, la tanque dels garrovers. PcB.
 
Tanca dels Hereus, la
Fonètica: *«Ç«D««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 513
Situació: interior

Nom antic, desaparegut, des Camp des Hereus, conradís de Santanyí situat entre 
Son Sanç i Son Proenç. Pertanyia a Son Proenç i,  per tant,  a l’antic Rafal Roig. Es 
documenta a mitjan segle XVI. Vegeu es Camp des Hereus.

Tanca dels Ullastres, la
Fonètica: *«Ç«D«È´R«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, no localitzat. Possiblement era un lloc de s’Alqueria Blanca. 

1695, la tanca dels Ullastres. Era de Silvestre Rotger. ARM, D-1281.

Tanca des Albercoquers, sa
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Fonètica: «Ç«D««B«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Terra de forma irregular, plena d'albercoquers, situada a la Costa, prop de Can 
Maimó. És una de les dues tanques que, globalment, es diuen sa Tanca Gran.

Tanca des Ametlers, sa
Fonètica: «Ç«D«««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 502
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca Gran, de ses Salines, situada a sa Vall, dins 
es Pi des Corb Gran.
 
Tanca des Ametlers, sa
Fonètica: «Ç«D«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terra  de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  situada  a  Santanyí,  dins  es 
Comellars, entre sa Tanca de ses Figueres i sa Tanca des Garrovers.
 
Tanca des Ametlers, sa
Fonètica: «Ç«D«««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant moderna, no cartografiada, de sa Vinya d'en Clar, situada a ses Salines, 
dins sa Vall, entre na Fonda i ses Bornadetes.
 
Tanca des Ametlers, sa
Fonètica: «Ç«D«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, de forma quasi rectangular, situat a Santanyí, dins 
Son Marimon, al sud des Saragall i es Pletó.
 
Tanca des Ametlers, sa
Fonètica: «Ç«D«««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4357
Longitud: 504
Situació: interior

Terra salinera, situada dins n'Amera Gran (des Rafal Genars), vora la partió de 
Campos.  Roturada vers 1933, albergava en els seus orígens una plantació d'uns 450 
ametlers.

Tanca des Ametlers de Baix, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÇRD«ÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny quadrangular desproveït d'arbres, situat a Santanyí, a llevant de sa Tanca 
Llarga de Son Danusset.
 
Tanca des Ametlers Joves, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, amb arbres, situat a Santanyí, dins So n’Alegre, 
entre es Jardí des Sants i es Pletó.
 
Tanca des Ametlers Joves, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terra de conreu, amb arbres, de forma irregular, situada en es Llombards, prop 
de les cases de Son Paraire, entre sa Tanca de s'Aglanera i ses Figueretes. Els ametlers 
que hi ha ja són força vells.
 
Tanca des Ametlers Joves, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈZ«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terra de conreu, amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Santanyí, dins Son 
Marimon, vora les cases. Els ametlers que s'hi troben ja són ben vells. Nom oposat a sa 
Tanca des Ametlers, dins la mateixa finca.

Tanca des Banyero, sa
Fonètica: «Ç«D«RB«Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, situat en es Llombards, dins 
So n'Amer, vora es Camí  de ses  Rotes  de Mar,  davant  ses Tanques d'en Cama. La 
paraula banyero és el nom local amb el qual es designa el cranc pelut.
 
Tanca des Botigó, sa
Fonètica: «Ç«D«RBÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 512
Situació: interior

Terra conradissa de forma irregular, quasi sense arbres, situada a la Costa, rere 
les cases de Can Bennàsser.  A dins, s'hi troba sa Talaia de Can Bennàsser.
 
Tanca des Capellà Nofre, sa
Fonètica: «Ç«D«««´È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situat dins ses Mires, vora la 
partió toponímica de na Sina-roja.
 
Tanca des Cards, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 503.5
Situació: interior
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Sementer sense arbres i sense tancar de paret, situat a ses Salines, dins sa Vall, 
entre sa Costa de sa Vinya i s'Estany de ses Gambes. Si hem de fer cas d'una cançó, el 
nom antic, molt més ajustat a la realitat física del lloc, devia ser es Camp des Cards.
 
Tanca des Claper Gros, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈÄR�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terreny santanyiner, situat dins sa Pleta Gran de Son Danusset i ocupat en sa 
major part per garriga, tot i que hi ha algunes taques de conradís. Limita amb sa Creueta.
 
Tanca des Cocons, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511
Situació: interior

Terra de forma irregular, amb conradís arbrat i pleta, situada a la Costa, dins na 
Secorrada. Deu la denominació a les dues cavitats dites es Cocons des Sucrer.
 
Tanca des Coll, sa
Fonètica: «Ç«D«È�´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a Calonge, entre na Cosme Vella i Can 
Gustí Blonquet. Nom d'explicació desconeguda, no descriptiu, ja que és en terreny pla. 
Cal pensar que es tracta d'un malnom, d'alguna família anomenada des Coll.

Tanca des Conco, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈN
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, situat a Santanyí, es Cap des Moro, a sa 
Barraca d'en Palles, entre sa Tanca de s'Era i Lo de Mestre Francisco.
 
Tanca des Conco en Jaume, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇNÈZ«
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, amb arbres, situat a la Costa, entre Can Garrit i es 
Farratger.

Tanca des Conills, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terra de conreu, amb arbres, de forma trapezial, situat a Santanyí, dins el lloc dit 
es Cantó d'en Pau, prop de sa Canal des Pou del Rei. El nom no té cap relació amb 
l'animal, sinó amb la família de Can Conill, propietària de la finca.
 
Tanca des Corral, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma trapezoïdal,  migpartit  per una paret, 
situat a Calonge, entre Can Banyeta des Fusteret i es Torrent.
 
Tanca des Fuster Extern, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Conjunt de dues tanques de conreu amb arbres, de forma irregular, situat vers es 
Llombards, dins na Garrot.
 
Tanca des Garrover de Baix, sa
Fonètica: «Ç«D«RÆ«ÇD«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 509
Situació: interior
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Tanca rectangular sense arbres, situada a Santanyí, dins So n'Alegre, entre sa 
Tanca des Ametlers de Baix i sa Tanca Llarga.
 
Tanca des Garrovers, sa
Fonètica: «Ç«D«RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, dins Son 
Marimon, entre sa Tanca des Sestadors i na Blanca.
 
Tanca des Garrovers, sa
Fonètica: «Ç«D«RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, dins sa 
Talaiola, entre es Racó de na Maciana i es Corral de ses Patates.
 
Tanca des Garrovers, sa
Fonètica: «Ç«D«RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situada a Santanyí, 
dins es Comellars, entre sa Tanca des Ametlers i es Pins d'en Miquel Coix.
 
Tanca des Guaret Vell, sa
Fonètica: «Ç«D«RÄRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 516
Situació: interior

Terra  de  conreu,  amb  pocs  arbres  i  un  redol  de  pleta  marginal,  situada  a 
Santanyí, es Cap des Moro, vora es Pinar d'en Mojaral. Es diu així pel fet de ser de la 
família des Guaret Vell.
 
Tanca des Jardí, sa
Fonètica: «Ç«D«Z«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
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Latitud: 4359
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Jardí des Sants, situat a Santanyí, dins So n’Alegre.
 
Tanca des Llorer, sa
Fonètica: «Ç«D«´´ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a Calonge, dins na Burguera, entre sa Tanca 
de Darrere ses Cases i sa Vinya.
 
Tanca des Mestre, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈER«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma romboïdal, mig poblat d'arbres i situat a Santanyí, 
dins es Camp d'en Bover, vora es Camp Llarg.

1880, 14 de març, Se tanque del mestre. LAAS.
 
Tanca des Metge, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca llarga de forma trapezoïdal, amb arbres, situada a la Costa, entre sa Tanca 
d'en  Rosa  i  es  Pouàs  Petit.  No  se  sap  quin  personatge  històric  s'amaga  rere  el 
determinant.
 
Tanca des Mig, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Petit tros de conreu, amb pocs arbres, de forma trapezoïdal, situat a la Costa, a 
Can Jordi, entre sa Tanca de s'Era i sa Tanca de Baix.
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Tanca des Mig, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb arbres,  de  forma trapezoïdal,  situat  a  Santanyí,  a  sa 
Barrera d'en Polla, entre s'Eriçó i les tanques dites Cala Figuera.
 
Tanca des Mig, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 509.5
Situació: interior

Conradís amb arbres, de forma irregular, situat  a Santanyí, entre sa Sort  i  es 
Corral Vell (de Son Morlà).
 
Tanca des Mojaral, sa
Fonètica: «Ç«D«RZ«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 515.5
Situació: interior

Antiga tanca amb conradís i pleta, totalment urbanitzada, situada a Santanyí, es 
Cap des Moro, vora Ca na Vell i Lo d'en Moreta. Mojaral és metàtesi de majoral.
 
Tanca des Molí, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins Son Ramon, entre Son Valenç, s'Aiguavés i l'antic límit de Son Rossinyol. No hi ha 
hagut mai cap molí, sinó que porta el renom de la família propietària. Està dividit en tres 
tanques, motiu pel qual es coneix també amb la variant de ses Tanques des Molí.
 
Tanca des Molí, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5

1701



Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres,  de forma trapezoïdal,  situat  a s'Alqueria 
Blanca, dins es Pujol, entre sa Tanca de s'Era i sa Travessia des Pujol.
 
Tanca des Molí, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506
Situació: interior

Conradís de ses Salines, sense arbres, situat dins es Rafal Genars, entre es Mitjà 
de s'Aljub i sa Pleta Gran. El nom està motivat per la presència d'un molí de ramell.
 
Tanca des Molí, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terra de conreu, amb arbres, llarga i estreta, situada en es Llombards, entre es 
Molí d'en Parra i ses Tanques d'en Llucia.
 
Tanca des Morers, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma trapezoïdal, amb pocs arbres, situat a ses Salines, 
dins sa Carroja. Un temps hi havia morers. Dins es Camp des Coll, que és la terra veïna, 
encara n'hi ha un.
 
Tanca des Moro de Llevant, sa
Fonètica: «Ç«D«RÇ�RD«´«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terra  de  conreu,  quasi  sense  arbres,  de  forma gairebé rectangular,  situada  a 
Santanyí, dins ses Valentines, vora es Carreró de na Pedreres. Porta el malnom de l'antic 
propietari.
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Tanca des Noguers, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Conjunt de dues finques de forma irregular, amb arbres, situades a Santanyí, al 
nord de les cases de So n’Alegre.
 
Tanca des Padrí, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Conradís amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, dins Son Marimon, 
entre n'Albacor i na Blanca.
 
Tanca des Patró, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu, amb pocs arbres, situat a s'Alqueria Roja, vora es Marratxí, 
entre es Colomer i Son Vives.
 
Tanca des Pedacer, sa
Fonètica: «Ç«D««D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a Santanyí, es Cap des 
Moro, entre Lo d'en Blai Perdiver i na Fustera.
 
Tanca des Pedregar, sa
Fonètica: «Ç«D««DR«ÈÆ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504.5
Situació: interior

1703



Variant, recollida d'un sol informant, de s'Espedregar, situat a ses Salines, entre 
sa Marina i sa Tanca de Son Baró.
 
Tanca des Pi, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny  de  forma  trapezoïdal  sense  cap  arbre,  situat  a  Santanyí,  dins  So 
n’Alegre, entre sa Tanca de sa Vinya i sa Tanca Llarga. Hi havia hagut un pi.
 
Tanca des Pins, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513
Situació: interior

Conradís, de forma irregular, amb arbres i un corralet, situat a Santanyí, dins ses 
Valentines,  entre  es  Camí  de  ses  Valentines  i  sa  Tanca  d'en  Mosson.  Els  pins  que 
motivaren el nom, ara inexistents, són encara recordats per l'informant.
 
Tanca des Porcs, sa
Fonètica: «Ç«D«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny curiablanquer de conreu amb arbres, de forma irregular, situat prop de 
Portopetro, dins Son Durí, entre sa Tanca de s'Era i na Planes.
 
Tanca des Porxo, sa
Fonètica: «Ç«D«È�RS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb molts arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, entre 
na Garamet i es Mestallar.
 
Tanca des Potecari Benet, sa
Fonètica: «Ç«D««ÇRB«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
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Latitud: 4357.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, situat a Santanyí, entre Son Coves i es Camí de 
Son Pulla.  És possible que el malnom  Benet no tengui per base tal prenom, sinó el 
cognom Bonet. També es diu Lo d'en Potecari. La finca pertanyia a l'apotecari Benet de 
Santanyí, el qual havia nom Andreu Bonet.
 
Tanca des Pou, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma trapezoïdal,  situat  a Calonge, dins na Burguera, 
davant sa Tanca des Llorer. Té una part dedicada a reguiu; a l'altra, hi ha arbres de secà.
 
Tanca des Pou, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, dins sa 
Sort, vora es Pou, del qual pren el nom. Hi ha una tanca homònima dins na Femenia, de 
nom motivat per la mateixa captació d'aigua.
 
Tanca des Pou, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant  moderna,  no  cartografiada,  del  nom de  sa  Tanca  de  s'Era,  situada  a 
Santanyí,  vora  les  cases  de  Cal  Reiet.  Es  tracta  d'un  pou  modern,  excavat,  segons 
l'informant, circa 1956.
 
Tanca des Pou, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510
Situació: interior
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Terra de conreu amb arbres, situada a Santanyí, dins na Femenia, vora es Pou, 
del qual pren nom. Cal tenir present que el mateix pou ha estat la motivació d'un nom 
idèntic situat dins sa Sort. No és clar a quin dels dos llocs fa referència el document.

1795, la tanca del pou. Es diu que confronta amb «Platea nuncupata del Pou de abaix». PcP.
 
Tanca des Pou, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Conjunt de dues tanques de conreu, de forma pentagonal en la seva totalitat, amb 
arbres, situades a Cas Perets, entre es Camp des Pou i Lo des Roters, molt prop des Pou 
de Cas Perets.
 
Tanca des Rafal, sa
Fonètica: «Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny urbanitzat, de forma trapezoïdal, situat dins el casc urbà de Santanyí, 
entre s'Era i  es Corral  de Ca na Mossa.  Actualment hi  ha edificat  el  col·legi  Bisbe 
Verger.  No estava vinculada directament a  cap rafal,  sinó que era el  malnom de la 
propietària que la cedí per edificar-hi el centre d'ensenyament.
 
Tanca des Rafal, sa
Fonètica: «Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terra de conreu, gairebé sense arbres, situada a Santanyí, entre es Camp d'en 
Bosc i el nucli urbà. Devia ser propietat des Rafal des Porcs, juntament amb la tanca 
veïna, on hi ha una portassa edificada amb el mateix estil de les cases de la possessió 
llombardera. Ara també en diuen s'Era d'en Colovet.
 
Tanca des Rafal, sa
Fonètica: «Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior
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Terreny  llarg,  de  forma  trapezoïdal,  amb  arbres,  situat  a  la  Costa,  vora  la 
carretera de Felanitx, entre es Camp de ses Abelles i n'Estela.
 
Tanca des Rector, sa
Fonètica: «Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 511.5
Situació: interior

Conradís amb pocs arbres, de forma trapezial, situat a la Costa de Son Vidal, 
entre Son Pulla i Can Beu. També se'n diu na Rectora.
 
Tanca des Saig, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Nom d'una terra de conreu, de forma trapezial, amb arbres, subdividida per una 
paret i situada en es Llombards, dins na Pou, vora es Camp d'en Torrella.
 
Tanca des Saliner, sa
Fonètica: «Ç«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 514
Situació: interior

Terra  de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  situada  a  Santanyí,  dins  es 
Comellars, entre es Camí de Son Paulo i es Pletó.
 
Tanca des Sestadors, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de sa Rota Vella, situada en es Llombards, 
entre sa Tanca de s'Era (de Son Cosina) i es Lledons.
 
Tanca des Sestadors, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
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Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma gairebé trapezoïdal, situat a s'Alqueria 
Blanca, dins sa Talaia des Càrritx, entre sa Pleta de Can Barres i sa Tanca de s'Aljub.
 
Tanca des Sestadors, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Conradís amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, dins Son Marimon, 
entre el camí i es Corralot.
 
Tanca des Sestadors, sa
Fonètica: «Ç«D«««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de  forma  rectangular,  amb  pocs  arbres,  situat  a  Santanyí,  dins  Son 
Danusset, entre ses Figueres de Moro de ses Barreres Altes i es Figueral Vell. Hi ha uns 
sestadors de més de 40 m de llargària.
 
Tanca des Teixidor, sa
Fonètica: «Ç«D««SÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior

Denominació alternativa de la tanca dita es Revolt, situada a Calonge, vers es 
Comtès, entre Can Rebeu i es Revolt de Baix.
 
Tanca des Tirany des Puaters, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇR««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Terreny des Llombards, situat dins es Pinaret d'en Coa. És un conradís sense 
arbres amb marines marginals. Hi partia l'anomenat Tirany des Puaters.
 
Tanca des Xebel·lins, sa
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Fonètica: «Ç«D«S«B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514
Situació: interior

Peça de terra de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a Santanyí, a sa 
Barraca d'en Vives. Es diu xebel·lí a l’ocell Burhinus oedicnemus.
 
Tanca des Xots, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈS�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terreny de forma rectangular,  situat  a  Santanyí, dins Son Danusset,  sobre es 
Turó d’en Granot. La meitat és conradís sense arbres i l'altra meitat és pleta.

Tanca Doblegada, la
Fonètica: *«Ç«D«ÈÆD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d’un terreny no localitzat. És molt possible que sigui el precedent 
del nom curiablanquer de ses Doblegades.  Sobre la  possible  motivació de l’adjectiu 
determinant, vegeu ses Doblegades.

1695, la tanca doblegade. Era de Guillem Rigo. ARM, D-1281.
 
Tanca Figuera, sa
Fonètica: «Ç«ÈÆR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny de  forma irregular,  situat  a  ses  Salines,  entre  es  Bosquet  i  sa  Pleta 
Comuna. El formen unes 24 tanques, amb arbres i alguna pleta. El topònim presenta 
caiguda de preposició i article.

1695, la tanca de la figuera. ARM, D-1281.

Tanca Gran, sa
Fonètica: «Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terra de conreu amb ametlerar, situada a Santanyí, vora les cases de Son Sanç.

Tanca Gran, sa
Fonètica: «Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508.5
Situació: interior

Conradís de forma trapezial, amb arbres, situat en es Llombards, dins es Pouàs, 
entre s'Avenc i na Pallera.
 
Tanca Gran, sa
Fonètica: «Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terreny de conreu, sense arbres, de forma aproximadament rectangular, situat en 
es Llombards, a Can Mercadal, entre sa Tanca de s'Era i na Llarga.
 
Tanca Gran, sa
Fonètica: «Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507
Situació: interior

Terra de conreu, de forma irregular, amb arbres, situada en es Llombards, dins 
Son Cosina, entre sa Rota de sa Cova i sa Tanca des Ametlers Joves.
 
Tanca Gran, sa
Fonètica: «Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511.5
Situació: interior

Conradís amb arbres, de forma trapezoïdal,  situat  a Santanyí, dins Cal Reiet, 
vora la casa.
 
Tanca Gran, sa
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Fonètica: «Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Conradís arbrat de forma pentagonal, situat a Santanyí, a ses Angoixes,  entre 
Can Sebastià Terrassa i es Vinyet.
 
Tanca Gran, sa
Fonètica: «Ç«ÈÄR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 502
Situació: interior

Tanca de conreu de ses Salines, situada a sa Vall, dins es Pi des Corb Gran, entre 
sa Tanca de sa Punta i ses Barberanes. La forma és trapezoïdal, quasi bé rectangular, 
d'uns 650 m de llargària per 500 m d'amplària. Tota la superfície és coberta per més de 
tres mil arbres. També se'n diu sa Tanca des Ametlers.
 
Tanca Gran, sa
Fonètica: «Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre sa Bassa de ses Vaques, es Comellars, s'Ullastre Verd, na Portopetra, es Pi des Jai 
Toni,  etc. És una àrea extensa, d'uns 600 m de llargària, per uns 400 m d'amplària, 
dividida en unes 27 tanques. Aquesta intensa divisió fa que el lloc també sigui conegut 
amb el nom de ses Tanques Grans.

1695, la tanca gran. Era de Sebastià Rigo. ARM, D-1281.
1903, 31 d'agost, Se Tanque Gran. PcAg.
1915, 1 de gener, La tanque Gran. PcAg.
 
Tanca Gran, sa
Fonètica: «Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Antic terreny de conreu, de forma trapezoïdal, avui urbanitzat, situat dins el casc 
urbà de Calonge, entre Can Rosset i es Corral Cremat.
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Tanca Gran, sa
Fonètica: «Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Conjunt de dues tanques amb arbres, situades a la Costa, entre la carretera de 
Felanitx i sa Raconada de Can Maimó.
 
Tanca Gran, sa
Fonètica: «Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terra de forma irregular amb arbres, situada a la Costa, dins na Marmanya, vora 
sa Quintana de Son Vidal.
 
Tanca Gran, sa
Fonètica: «Ç«ÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situat a Calonge, dins Cas 
Vedells, vora sa Barraca. Hi ha una casa nova.

1818, la tanca gran. Apeo de Garay (Santanyí). 
1864, la Barraca o la Tanca Gran. PcGV. La identificació amb aquest lloc és fiable, ja que el propietari 
del document porta el cognom Vadell i la tanca és veïna de sa Barraca.
 
Tanca Llarga, sa
Fonètica: «Ç«È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, migpartit per un parat i situat a 
Santanyí, en es Caló des Macs, vora sa Pleta d'en Boguet.
 
Tanca Llarga, sa
Fonètica: «Ç«È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
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Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins sa Vinya Vella, vora sa Sort.
 
Tanca Llarga, sa
Fonètica: «Ç«È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Conradís de forma irregular, amb pocs arbres i  un petit  mitjà  lateral,  situat a 
Santanyí, dins sa Talaiola, entre es Camí de s'Amarador i sa Rota Nova. Hi ha unes 
minses restes talaiòtiques. Té uns 460 m de llargària, per uns 235 m d'amplària màxima.
 
Tanca Llarga, sa
Fonètica: «Ç«È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny  de  forma  trapezoïdal,  sense  cap  arbre,  situada  a  Santanyí,  dins  So 
n'Alegre, entre sa Tanca de s'Ullastre i sa Tanca des Garrover de Baix.
 
Tanca Llarga, sa
Fonètica: «Ç«È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 511
Situació: interior

Conjunt  de tres tanques de la Costa,  segurament antigues pertinences de Son 
Vidal (una de les tres és coneguda també amb aquest nom), poblades d'arbres i situades 
entre Son Pelat Fondo i na Bernadeta.
 
Tanca Llarga, sa
Fonètica: «Ç«È´RÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 508.5
Situació: interior

Extens sementer de Santanyí, poblat d'ametlerar, que ocupa part de la franja de 
terreny que separa So n'Alegre de Son Danús Nou.
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Tanca Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351
Longitud: 508
Situació: interior

Sementer sense arbres, situat en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, entre es 
Camp  Redó  i  es  Pins  de  ses  Fosses.  Té  uns  650  m  de  llargària,  per  uns  240  m 
d'amplària. Malgrat l'adjectiu  nova, la roturació no fou feta en temps dels informants. 
També es coneix amb el nom des Sementer de sa Bassa Nova. Hi ha dues basses, una de 
les quals és dins el conradís, però amb el topònim se sol designar la que es troba entre el 
sementer i es Camp Redó.
 
Tanca Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 512
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres, de forma quasi rectangular, situada a Santanyí, en es 
Caló des Macs, vora s'Avenc d'en Morer.
 
Tanca Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Petit terreny de forma pentagonal, amb alguns arbres, situat a la Costa, entre les 
cases de Can Puça i la frontera de Felanitx.
 
Tanca Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny gran, de forma trapezoïdal, situat dins Son Danusset, entre es Figueral 
Blanc i es Camp de sa Bassa. Està ben poblat d'arbres, vora es Camí de sa Cisterneta.
 
Tanca Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Conradís arbrat i pletes, situades a Calonge, vora sa Conca d'en Maganet, entre 
es Camí de ses Donardes i es Camí Llarg de sa Conca.
 
Tanca Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 506
Situació: interior

Terra de conreu de forma trapezoïdal, poblada d'arbres, situada dins es Tancat 
Nou de Cas Perets, vora Lo des Piquers.
 
Tanca Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Rota Nova, terreny situat a Santanyí, a sa Talaiola, 
entre Cal Reiet i l'Hospital.
 
Tanca Petita, sa
Fonètica: «Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Conradís amb arbres, de forma quasi  rectangular, situat  a Santanyí, dins Son 
Cosme Ponç, vora es Rotons i es Saragall.
 
Tanca Petita, sa
Fonètica: «Ç««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma romboïdal, amb arbres, situat a Cas Perets, entre es 
Camp des Pou i sa Tanca d'en Vinyola.
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Tanca Redona, sa
Fonètica: «Ç««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tros de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, malgrat el nom, situat a 
Santanyí,  dins sa Talaiola, entre sa Vinya i Son Cosme Ponç. Té uns 300 m de llargària 
per uns 200 m d'amplària.
 
Tanca Sastre, la
Fonètica: *«Ç«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim  extingit  d'una  finca  no  localitzada.  La  caiguda  de  la  preposició  i 
l'article és possible que només sigui gràfica. Pot ser una variant de sa Tanca d’en Sastre, 
tot i que aquesta era de l’honor Nicolau Caldés.

1818, la tanca Sastre. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Tanca Serena, la
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit  d'un  conradís  situat  a  Santanyí,  a  algun  lloc  de  Son  Pulla  no 
localitzat.  És  nom  d'explicació  desconeguda.  No  és  del  tot  clar  que  tenguem  ací 
l'adjectiu  serena,  ja que podria tractar-se d'una mala grafia de  s'arena,  més si tenim 
present que existeix una Tanca de les Arenes a algun indret de l'àrea estudiada.

1793, la tanca serena. PSC.
 
Tanca Vella, la
Fonètica: *«È«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom desaparegut  de  localització  desconeguda.  És  ben  possible  que  sigui  el 
topònim antic de ses Tanques Velles, situades a Calonge, entre es Serral Rubí i es Pins 
d’en Rutla. 

1818, la tanca Vella. Apeo de Garay (Santanyí).

Tancadet, es
Fonètica: «««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 516
Situació: interior

Conradís de forma pentagonal  irregular,  situat  a s’Alqueria  Blanca, dins  Son 
Ramon, enmig des Talaiol.

Tancadet de sa Talaia, es
Fonètica: «««ÇD««««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4362
Longitud: 517.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Cuitor, conradís de Calonge, situat a Can Marines, 
en es Puig de sa Talaia.
 
Tancassa, sa
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i una casa, situat a s'Alqueria Blanca, entre na 
Collella i es Antigors. Està dividit en cinc parcel·les. Recordem que aquí hi devia haver 
un antigor (s'Antigor d'en Tancassa) i que el sufix augmentatiu -às deu marcar-ne la 
presència.
 
Tancasses, ses
Fonètica: ««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Pleta de ses Tancasses, situada a Santanyí, dins 
Son Danús Nou.
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1924, ses Tancasses. Sa Marjal (sa Pobla).

Tancat, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres,  de forma romboïdal,  situada a Calonge, dins es 
Rafal, vora es Camí de Cas Vedells. Modernament hi han fet una casa.
 
Tancat, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Conjunt de dues tanques de forma rectangular, amb arbres, situades entre Can 
Rotes i es Tancat de sa Figuera.
 
Tancat, es
Fonètica: ««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situat a Calonge, dins Cas 
Vedells, vora es Rafal.

Tancat d'en Cabrer, es
Fonètica: ««««ÈBR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4358
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny de forma rectangular, subdividit en dos trossos, el major dels quals és un 
conradís amb arbres i el menor una pleta. Es troba situat a Cas Perets, entre sa Marina 
d'en Burguera i es Tancat d'en Nússol.
 
Tancat d'en Cotna, es
Fonètica: «««NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
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Longitud: 505
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat en es Llombards, a sa Vallet, dins es Vergeret, 
vora es Pla d'en Castell Vell i es Caragol. Té uns 525 m de llargària per uns 425 m 
d'amplària.  Majoritàriament  està  ocupat  per  pleta,  però  hi  ha  també  algunes  rotes. 
Sembla que el va fer un tal Jaume "Cotna" de Santanyí.
 
Tancat d'en Goiet, es
Fonètica: ««Ç«NÈ9«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4358
Longitud: 505
Situació: interior

Tanca de conreu, llarga, de forma romboïdal, amb arbres, situada a Cas Perets, 
entre es Racó de n'Amera i Lo d'en Dimoni.
 
Tancat d'en Nússol, es
Fonètica: ««Ç«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 505.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal,  quasi  rectangular,  situat  a Cas  Perets,  entre es 
Tancat d'en Cabrer i sa Pleta de Can Reina. És un conradís amb arbres que té pleta a un 
racó.
 
Tancat d'en Palles, es
Fonètica: ««Ç«È9«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 505.5
Situació: interior

Terreny de forma romboïdal migpartit per una paret, situat a Cas Perets, entre sa 
Pleta de sa Madona Lluca i es Tancat d'en Nússol. Cada un dels dos bocins té una part 
de conradís i una altra de pleta. 

En la documentació apareix més sovint amb el nom de pleta (vide: la Pleta d'en 
Palles).

1825, tancat d'en Payés (sic). PcGV.
 
Tancat d'en Turc, es
Fonètica: ««Ç«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
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Longitud: 507
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, entre 
sa  Bassa  Clota  i  es  Clot  des  Revellar.  Té uns  1200 m de llargària,  per  uns  570 m 
d'amplària i està dividit en nombroses rotes de forma ròmbica, moltes de les quals avui 
estan envaïdes per la vegetació.

Un document de 23 d'octubre de 1704, parla de la frontera de la marina passant 
per l'aljub, fins a la barrera del Truc, fins a l'Avencàs (RRV, 2000: 159). No es pot 
assegurar amb certesa si aquest avencàs és s'Avenc des Matar (sa Vallet) que dóna nom 
as Torrent de s'Avencàs, ni si es Tancat d'en Turc era abans *es Tancat des Truc, però 
cal no perdre de vista aquesta possibilitat.
 
Tancat d'en Xorquet, el
Fonètica: *««Ç«SRÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'una finca no localitzada de la zona des Rafal Palla. Era d'un tal 
Joan Bonet. 

1818, al tancat d'en Xorquet / del tencat d’en Xorquet o del Refal Palla. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Tancat de Cas Garriguer, es
Fonètica: ««Ç«ÇRÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 507
Situació: interior

Terreny gran de forma rectangular,  lleugerament  trapezoïdal,  part  del qual  és 
conradís sense arbres i la resta pleta. Està situat a Santanyí, dins Son Danús Nou, entre 
sa Creueta i sa Marina Gran.
 
Tancat de la Pleta, el
Fonètica: *««Ç««È««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  documentat,  no  recollit  oralment,  d'un  terreny  no  localitzat,  situat 
possiblement a Calonge.

1754, el tencat de la plata. PcT.
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Tancat de les Cerdanes, el
Fonètica: *««Ç«««RÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant documentada, no recollida oralment, de ses Cerdanes, terreny situat en es 
Llombards, dins So n'Amer, vora ses Rotes Noves de Son Morlà.

1873, tancat de las Sardanas. LAAS. 
 
Tancat de les Figueres, el
Fonètica: *««Ç««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny situat possiblement a Calonge, a lloc desconegut.

1754, «el tencat de las ditas figueras».
 
Tancat de les Ovelles, el
Fonètica: *««Ç««È«´«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny situat a Santanyí, a la part septentrional de Son 
Danús, a un indret no localitzat.

1946, El Tancat de Oveas. PcPtr.
 
Tancat de na Pou, es
Fonètica: *««Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 510
Situació: interior

Variant  documentada,  no  recollida  oralment,  de  na  Pou,  terreny situat  en  es 
Llombards, dins So n'Amer, entre ses Mossones i ses Cerdanes.

1873, tancat de ne Pou. LAAS.
 
Tancat de s'Avenc, el
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Fonètica: *««Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 507
Situació: interior

Variant  documentada,  no  recollida  oralment,  des  Camp  de  s'Avenc,  situat  a 
Santanyí, a Son Danús Nou, entre es Estrets i sa Pleta de ses Tancasses.

1946, el Tancat de S'Aveng. PcPtr.
 
Tancat de sa Caseta des Garriguer, es
Fonètica: ««Ç«««Ç««D«RÆ«ÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 507
Situació: interior

Variant no cartografiada des Tancat de Cas Garriguer, situat a Santanyí, dins Son 
Danús Nou, entre sa Creueta i sa Marina Gran.
 
Tancat de sa Cova, es
Fonètica: ««Ç««È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4358
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny romboïdal  format  per  dues  tanques  de  forma trapezoïdal,  amb  pocs 
arbres, situat a Cas Perets, entre es Racó de n'Amera i Lo d'en Dimoni.
 
Tancat de sa Figuera, es
Fonètica: ««Ç««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca quadrangular amb pocs arbres, situada a la Costa, a Son Ferreret, entre Lo 
d'en Pere Gran i sa Pleta.
 
Tancat de sa Marina, es
Fonètica: ««Ç«««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 507.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada des Farratger, situat a Santanyí, dins Son Danús Nou.
 
Tancat de sa Pleta, es
Fonètica: ««Ç««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i alguna pleta residual, de forma irregular, situat a 
s'Alqueria Blanca, en es Pujol, entre es Tancat Nou i sa Pleta. Té uns 475 m de llargària 
mitjana i uns 250 m d'amplària mitjana. Està drenat per tres torrents. També es coneix 
sota el nom des Sementer de sa Pleta.
 
Tancat de sa Síquia, es
Fonètica: ««Ç««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 504
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, de forma irregular, situat a sa Vall, dins es Camp 
d'en Vicenç, entre sa Síquia i sa Tanca des Cards. Té uns 575 m de llargària màxima, 
per uns 375 m d'emplària màxima.
 
Tancat de sa Tia Bet, es
Fonètica: ««Ç««Ç«ÈBE
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-7
Latitud: 4358
Longitud: 505
Situació: interior

Tanca conradissa amb arbres, més o menys rectangular, amb un racó de pleta, 
situada a Cas Perets, entre Lo d'en Boira i na Beneta.
 
Tancat de sa Torre, es
Fonètica: ««Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Pleta de sa Torre, situada en es Llombards, dins es 
Rafal des Porcs, entre es Camp des Pi i es Camp Redó.
 
Tancat de sa Vinya, es
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Fonètica: ««Ç««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Vinya des Caragol, situada en es Llombards, a sa 
Vallet, dins es Caragol.
 
Tancat de ses Figueres Joves, es
Fonètica: ««Ç««ÇÆR«ÈZ«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Figueres Joves, lloc saliner situat a sa Vall, entre 
es Tamarells i na Móra.
 
Tancat des Ametlers, es
Fonètica: ««Ç«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma irregular, situat a Calonge, a Can Marines, entre ses 
Pedreres i na Pedregot.
 
Tancat des Cards, es
Fonètica: ««Ç«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Farratger, situat a Santanyí, dins Son Danús Nou. 
És nom més modern que es Tancat de sa Marina.
 
Tancat des Cocó, es
Fonètica: ««Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 519.5
Situació: interior
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Terreny de Calonge, situat a Can Marines, dins es Garballó. Està dividit en set 
tanques, unes de conreu amb arbres i altres de pleta. En motivava el nom un cocó, ara 
reblit, no ben rodó, d'uns 0'70 m de llargària, per un metre de profunditat. Estava net i 
acondicionat perquè hi beguessin les persones. Dins aquest tancat hi havia monuments 
prehistòrics.
 
Tancat des Pi, es
Fonètica: ««Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Camp des Pi, nom situat en es Llombards, dins es 
Rafal des Porcs, entre ses Rotes des Lletrar i sa Pleta de sa Torre.
 
Tancat des Replà, es
Fonètica: ««Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de conreu molt poblat d'arbres, situat a Calonge, dins Can Marines, entre 
es Pinarons i na Cortal.
 
Tancat Nou, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de forma pentagonal irregular, cobert de vegetació esclarissada, situat a 
Calonge,  entre  sa  Pleta  Gran  (de  sa  Punta),  es  Clot  d'en  Bóta  i  ses  Roquisses. 
Segurament, se n'han conreat algunes parts fins fa poc.
 
Tancat Nou, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 507.5
Situació: interior

Terreny de forma més o menys trapezoïdal, situat a Santanyí, entre sa Creueta i 
sa Marina Gran de Son Danús Nou. Al costat de vora les cases de la possessió hi ha un 
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gran corral de figueres de moro; la resta és una alternança de pletes i petits sementers. 
Prop de la paret de les cases hi ha unes minses restes talaiòtiques difícils de classificar.

1946, El Tancat Nou. PcPtr.
 
Tancat Nou, es
Fonètica: ««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny curiablanquer de conreu amb arbres i algunes pletes marginals, de forma 
trapezoïdal, situat en es Pujol,  entre es Tancat de sa Pleta i es Camí de França d'en 
Barres. Les mesures mitjanes d'aquest espai són de 425 m per 400 m. Vora la paret que 
fa partió amb el terme de Felanitx hi ha moltes alzines, algunes de les quals són de glans 
dolces. És un dels pocs llocs del terme on creix  coa de cavall, nom local de l'espècie 
Osyris alba. Dins les pletes, a més d'alzines, hi ha pins, ullastres, estepes blanques i 
negres, carritxeres, alaverns (Phillyrea angustifolia) i mata-selva (Rhamnus alaternus). 
 
Tancat Nou, es
Fonètica: ««È�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 506
Situació: interior

Conjunt quasi rectangular de tanques de conreu amb algun redol de pleta, situat a 
Cas Perets, vora la partió de Santanyí, al costat de sa Cova Juana. El nom s'aplica també 
a la casa que hi ha.
 
Tancat Nou, es
Fonètica: ««È�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 504.5
Situació: interior

Terreny saliner  de  forma  romboïdal,  situat  a  sa  Vall,  entre  es  Vergeret,  es 
Verger, es Camp d'en Vicenç i es Camp des Paller. Té uns 1150 m de llargària, per 675 
m d'amplària. Està parcel·lat en rotes regulars de forma ròmbica, o romboïdal si són 
dues que estan aglutinades. Moltes han estat recolonitzades per la vegetació natural. Cal 
suposar que, antigament, formava part des Verger, però tots els informants sempre l'han 
conegut com a entitat separada.
 
Tancat Vell, es
Fonètica: ««È
Terme: ses Salines
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Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Espai de forma trapezoïdal, quasi rectangular, d'uns 600 m de llarg per uns 150 
m d'amplària mitjana. Està situat a Cas Perets, tocant la partió de Campos, entre Ca 
n'Escrivana i sa Marina d'en Cabrer i dividit en dues parts desiguals per una paret. En 
gran part és pleta, però hi ha tres o quatre llengües de conradís.

Tancó d'en Gustinel·lo, es
Fonètica: ««NÇD«NÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny llombarder,  aproximadament  rectangular,  situat  a  s'Almunia,  dins  sa 
Marina d'en Cama, vora sa Pleta de ses Sivines.

Tanques, les
Fonètica: *«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'unes  finques  situades  a  s'Alqueria  Blanca,  a  lloc  no 
identificat.

1405, 12 de setembre. Antoni Cifre i la seva esposa Mateva venen a Antoni Pou dues peces de terra dites 
les Tanques. M. Danús (1990: 182).
1818, las Tancas. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Tanques, ses
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu,  amb arbres,  de forma irregular,  dividit  en quatre trossos, 
situat a Santanyí, entre sa Talaiola i es Cós. Potser, antigament, formava part del darrer 
lloc citat.

Tanques d'en Bet, ses
Fonètica: «Ç«RDÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
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Latitud: 4359
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb  arbres,  de  forma  trapezial,  dividit  en  dues  tanques, 
situades  a  Calonge,  dins  Son  Perdut,  entre  ses  Tres  Quarterades  i  s'Hort  des  Clos. 
També es diu ses Tanques des Bets. El malnom sembla que ha de ser de s'Alqueria 
Blanca.
 
Tanques d'en Blai Blai, ses
Fonètica: «Ç«RD«ÇÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Rotes de Can Blai Blai, situades a Santanyí, dins 
ses Rotes, entre es Torrent d'en Vila i sa Barraca des Patró Vila

Tanques d'en Cama, ses
Fonètica: «Ç«RD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de conreu, quasi sense arbres, de forma trapezial, migpartit per un camí i 
situat a les antigues terres de Son Danús, dins es Camp d'en Vidal.
 
Tanques d'en Cama, ses
Fonètica: «Ç«RD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, en forma de trapezi  rectangle, dividit  en 
dues tanques i situat en es Llombards, dins So n'Amer, entre es Camí de ses Rotes de 
Mar  i  la  partió  de  sa  Comuna.  Antigament,  es  devia  dir  na  Nova (vegeu l’entrada 
corresponent), topònim conservat encara a ses Talaies de na Nova, situades dins aquest 
espai.
 
Tanques d'en Cavallot, ses
Fonètica: «Ç«RD«««È´�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 510
Situació: interior
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Terreny llombarder de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a 
So n'Amer, dins na Pou, vora es Porxo d'en Canonge. Està dividit en quatre tanques i és 
conegut secundàriament sota el nom de Lo d'en Cavallot.
 
Tanques d'en Joan Menut, ses
Fonètica: «Ç«RD«ZÇ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Conjunt  de  dues  finques  conradisses,  bessones,  de  forma  trapezoïdal,  molt 
poblades d'arbres,  situades  a  Santanyí, dins  ses  Angoixes,  entre ses  Tanquetes d’en 
Patró i Can Joan Terrassa. El malnom és propi de Cas Concos.
 
Tanques d'en Llucia, ses
Fonètica: «Ç«RD«´È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Conjunt de dues finques de conreu, amb arbres i un petit corralet de figueres de 
moro. En la seva totalitat és de forma aproximadament romboïdal i està situat en es 
Llombards, entre Can Simonet i es Corral Nou.
 
Tanques d'en Manresa, ses
Fonètica: «Ç«RD««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de forma irregular, integrat per tres finques de conreu amb pocs arbres, 
situat a Santanyí, dins ses Lluques.
 
Tanques d'en Mino, ses
Fonètica: «Ç«RD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Nom d'unes cinc finques de conreu, amb pocs arbres, de forma irregular, situades 
a ses Salines, entre es Camps de Cards i sa Vinyassa, al costat mateix de la població. 
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El malnom Mino possiblement procedeix del topònim Míner, que en ser portat 
per una dona es devia interpretar com si fos Mina, per després masculinitzar-se com a 
Mino en referir-se al marit. Entre els malnoms de l’àmbit,  ha moltíssims d'exemples 
d'aquesta mena de masculinitzacions.
 
Tanques d'en Roger, ses
Fonètica: «Ç«RD«ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 508
Situació: interior

Nom de tres finques santanyineres, situades a ses Angoixes, entre na Verdal i Lo 
des Rellons, dues de les quals són rectangulars i la tercera trapezoïdal. Una té un barracó 
vora el camí. Hi queden poquíssims ametlers. Deuen el nom a un tal Bartomeu Grimalt 
Burguera "Roger", de Cas Concos.
 
Tanques d'en Xoixa, ses
Fonètica: «Ç«RD«ÈSS«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en es Llombards, entre 
na Roqueta i la partió des Rafal des Porcs. Està dividit en una dotzena de partides.
 
Tanques de Darrere Can Tanca, ses
Fonètica: «Ç«RD«D«ÇR«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Conjunt  de  dues  finques  amb  pocs  arbres,  una  de  les  quals  és  de  forma 
trapezoïdal i l'altra irregular. Es troben a la Costa, entre les cases de Can Tanca i sa 
Vinya Nova.
 
Tanques de l'Amo en Jordi, ses
Fonètica: «Ç«RD«ÇÈZ�RD
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior
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Nom de tres finques de conreu, amb arbres, cada una de les quals és de forma 
trapezoïdal. Es troben situades a Cas Perets, entre na Vallespira i la partió des Rafal 
Genars.
 
Tanques de la Sabatera, les
Fonètica: *«Ç«D«««B«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny situat  a Santanyí, entre la vila  i  es  Camp d'en 
Torrella, a un indret no ben localitzat. 

1324-1353. Se citen els hereus d'Andreu Sabater a l'Alq. Rubea, entre els confrontants dels camp de les 
lebres. Arxiu BVT, 16.
1450, 23 de novembre. Els germans Vicenç, Bartomeu i Francesc Albert estableixen a Pere Albert la 
possessió dita les tanques de la Sabatera. Confronta amb el camí de l'alqueria Rotja, camí del camp d'en 
Torrella i camí del Vinyet. RRV (2000: 75).
 
Tanques de na Manenta, ses
Fonètica: «Ç«RD«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny santanyiner de forma irregular, situat en es Cap des Moro, entre sa Bassa 
Serra i es Temps d'en Ferrereta. Està integrat per cinc conradissos amb arbres i un corral 
de figueres de moro. El malnom santanyiner Manenta és una feminització del cognom 
Manent.
 
Tanques de sa Pleta, ses
Fonètica: «Ç«RD««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508
Situació: interior

Conjunt de dues finques de conreu, amb arbres, de forma irregular, situades vers 
es Llombards, vora les cases des Rafal Nou, entre sa Pleta i es Clos d'en Maria.
 
Tanques del Cocó, les
Fonètica: *«Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom extingit de tres finques situades a Calonge, a algun lloc no identificat des 
Comtès.  No és  possible  afirmar  amb seguretat  que  corresponguin  al  lloc  ara  dit  es 
Cocons, vora es Bassol.

1578, «Joan barsaló..., dit del berracar..., unes terres en lo comptès»; «Joan barsaló..., dit del berracar...,  
tres tanques en lo comptès, dit de nonó sans, dites del coccó». Stims, f. 64 v; «tres tanques del comptès, ço 
és del compte nonoçans, dites del cochó». Stims, vol. II. 

Tanques del Pou, les
Fonètica: *«Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Denominació desapareguda d’un lloc no localitzat.

1695, las tancas del Pou. ARM, D-1281.

Tanques del Sen Ceba, ses
Fonètica: «Ç«RD«È«B«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny santanyiner de forma romboïdal, format per tres conradissos amb arbres, 
situats dins ses Mires, vora les partions de sa Bassa Serra i na Simona. Potser abans era 
una sola tanca, ja que també se'n diu sa Tanca d'en Ceba.
 
Tanques des Batlet, ses
Fonètica: «Ç«RD«RB«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal,  situat a Calonge, vers es 
Comtès, entre Can Bielet i Can Rebeu. Està xapat en dues finques. També es diu Lo des 
Batlet.
 
Tanques des Bets, ses
Fonètica: «Ç«RD«RÈBE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517.5
Situació: interior
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Variant no cartografiada de ses Tanques d'en Bet, situades a Calonge, dins Son 
Perdut, entre ses Tres Quarterades i s'Hort des Clos.
 
Tanques des Guaret Vell, ses
Fonètica: «Ç«RD«RÄR«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 505.5
Situació: interior

Conjunt  de  quatre  tanques  conradisses,  de  forma  romboïdal,  situades  a  Cas 
Perets, entre es Tancat Vell i es Tancat d'en Nússol. N'hi ha tres que tenen arbres.
 
Tanques des Milà Torres, ses
Fonètica: «Ç«RD«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny  santanyiner  de  conreu  amb  arbres,  dividit  en  dues  parcel·les  i  un 
corralet, situat en es Cap des Moro, entre Lo d'en Fariner i sa Tanca d'en Biel Jaumeta. 

Tanques des Molí, ses
Fonètica: «Ç«RD«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca des Molí, situada a s'Alqueria Blanca, dins 
Son Ramon, vora Son Valenç i vora l'antic límit de Son Rossinyol.

Tanques Grans, ses
Fonètica: «Ç«RÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 516.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de sa Tanca Gran, situada a s'Alqueria Blanca, 
entre sa Bassa de ses Vaques, es Comellars, s'Ullastre Verd, na Portopetra, es Pi des Jai 
Toni, s'Estret, etc. La pluralització és causada per la fragmentació en tanques de l'antiga 
unitat territorial.
 
Tanques Noves, ses
Fonètica: «Ç«È�«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 518.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a Calonge, 
entre ses Deu Quarterades,  na Padrines,  ses Jaquetes  i  ses Oliveres.  El  formen cinc 
tanques.
 
Tanques Velles, ses
Fonètica: «Ç«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat vers Calonge, entre es Serral Rubí i es Pins 
d'en Rutla. Està compost per unes onze closes, en les quals migparteixen conradissos i 
pletes. Abans de les parcel·lacions es devia dir sa Tanca Vella. Vegeu la Tanca Vella.

1818, tancas Vellas / Tancas Vellas. Apeo de Garay (Santanyí).
1911, 29 de febrer, Las Tanques Veyas del Contès. PcAg.

Tanqueta, la
Fonètica: *««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny situat a Santanyí, a algun indret des Camp d'en 
Bover. 

1878, 28 de maig, «distrito del Camp d'en Bover o Tanqueta». PcJA.
1909, 2 de setembre, La Tanqueta. PcJA.
 
Tanqueta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de conreu, gairebé sense arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria 
Blanca, entre les cases de Son Ramon i les de Son Ramon des Camí.
 
Tanqueta, sa
Fonètica: ««È««
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  na  Velera,  tanca  situada  a  la  Costa,  entre  Can 
Capeller i Lo d’en Xet .
 
Tanqueta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins es Serral Nou, entre les cases i sa Rota Monavi.
 
Tanqueta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Barri urbà de ses Salines, situat vora sa Vinyassa i sa Tanca de Son Baró. Podria 
ser aquest el lloc citat en els Stims de 1578 (vol. II) a nom de «Raphel Clar»: «dos 
tanques dites les tanquetas».
 
Tanqueta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
vora sa Canyamel, entre sa Tanca i ses Sitjoles.
 
Tanqueta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 513
Situació: interior
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Terra de conreu amb arbres, de forma pentagonal irregular, situat a Santanyí, en 
es Torrent d'en Jana. Està dividit en dues parcel·les.
 
Tanqueta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Conradís amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Santanyí, vers es Campàs, 
vora sa Barraca d'en Pubil i es Figueralet.
 
Tanqueta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
Situació: interior

Terreny de forma pentagonal, amb pocs arbres, situada a Cas Perets, entre es 
Camallot i Lo des Forn.
 
Tanqueta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit en nou o deu parcel·les, 
situat a Calonge, entre es Clos i sa Tanca de s'Era.
 
Tanqueta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508
Situació: interior

Nom de dues tanques no contigües.  L'una és una pleta de forma trapezoïdal, 
situada vers es Llombards, prop de les cases des Rafal Nou, entre Can Tort i es Clos 
d'en Maria;  l'altra és  una tanca conradissa,  amb arbres,  situada un poc al  sud de la 
primera, de la qual és separada únicament per sa Pleta des Ullastres.
 
Tanqueta, sa
Fonètica: ««È««
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terra de forma rectangular amb arbres, situada a la Costa, dins na Guinavetera. 
Vegeu na Guinavetera de Damunt.
 
Tanqueta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Terra quadrangular amb garrovers i alguns ametlers, situada a la Costa, dins Son 
Ferreret, entre es Malanyar i Lo de ses Barreres d'en Bennàsser.
 
Tanqueta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de sa Tanqueta des Traginer,  situada en es 
Llombards, entre sa Bassoleta i sa Tanqueta d'en Bonico.
 
Tanqueta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Petit terreny conradís, de forma trapezoïdal, amb arbres, situat en es Llombards, 
en es Guaret Vell, entre Lo d'en Batallon i sa Rota d'en Xoixa.
 
Tanqueta, sa
Fonètica: ««È««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 506
Situació: interior

Terra conradissa amb pocs arbres, rectangular, migpartida per una paret, situada 
a Cas Perets, entre Can Reüll i na Mig Paratjal.
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Tanqueta d'en Mallol, sa
Fonètica: ««Ç««D««È9�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Tanca d’en Mallol, situada a Santanyí, dins ses 
Angoixes, entre Can Sebastià Terrassa i es Vinyet.
 
Tanqueta de Darrere ses Cases, sa
Fonètica: ««Ç««D«D«ÇR««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a s'Alqueria 
Blanca, dins Son Ramon, entre sa Tanqueta i n'Antiga, situada ja dins Son Rossinyol, 
més enllà del vell límit.
 
Tanqueta de la Vinya Vella, la
Fonètica: *««Ç««D««Çø«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom, extingit, d'un conradís no localitzat.

1745, la tancata de la viña veya, APS.
 
Tanqueta de les Figueres, la
Fonètica: *««Ç««D««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom, desaparegut, d'un conradís no localitzat.

1641, la tenqueta de las figueres. PcB.
 
Tanqueta de sa Sitja, sa
Fonètica: ««Ç««D««ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
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Latitud: 4359
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a s'Alqueria 
Blanca, dins Son Ramon, entre ses Cases Velles i s'Aiguavés. El topònim fa referència a 
una sitja de carbó que hi havia.
 
Tanqueta de sa Sort, sa
Fonètica: ««Ç««D««È�R
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 505
Situació: interior

Tancó de forma rectangular amb arbres, situat a ses Salines, dins sa Sort i vora sa 
Sorteta.
 
Tanqueta del Pou, la
Fonètica: *««Ç««D«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny no localitzat, possiblement situat a Santanyí, prop 
des Pou.

1850, 16 de març, la Tanqueta del Pou. PcJA.
 
Tanqueta des Donat, sa
Fonètica: ««Ç««D«RDÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal  amb arbres,  situat  baix  des Puig Gros,  vora es 
Camí de Ca s'Escaravat i vora sa Tanca de sa Cova.
 
Tanqueta des Garrovers, sa
Fonètica: ««Ç««D«RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509
Situació: interior
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Tanca de forma quasi rectangular, situada a la Costa, entre Lo des Comís i sa 
Tanca d'en Palou.
 
Tanqueta des Llamp, sa
Fonètica: ««Ç««D«´È´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma ròmbica, situat a s'Alqueria Blanca, dins 
Son Ramon, entre s'Aiguavés i sa Rota Nova. 
 
Tanqueta des Traginer, sa
Fonètica: ««Ç««D«R«ZÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508.5
Situació: interior

Terra de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada en es Llombards, entre 
sa Bassoleta i sa Tanca d'en Bonico. També és coneguda amb el nom de sa Tanqueta.

Tanquetes, ses
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 513.5
Situació: interior

Conradís amb arbres, de forma trapezial, situat a Santanyí, dins ses Valentines, 
vora la partió toponímica de ses Mires. Tal vegada abans estava dividit per una paret.
 
Tanquetes, ses
Fonètica: ««È««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 503
Situació: interior

Terreny saliner de forma trapezoïdal, amb un edifici, situat a sa Vall, entre sa 
Canera i s'Hort Vell. Modernament se'n diu es Corral de ses Trugeres.
 
Tanquetes, ses
Fonètica: ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
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Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Tanquetes des Garrovers, situades a Santanyí, 
dins Cal Reiet.
 
Tanquetes, ses
Fonètica: ««È««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 502.5
Situació: interior

Terreny saliner de conreu amb arbres, de forma pentagonal irregular, format per 
dues parcel·les situades a sa Vall, entre es Pletó des Porcs i es Tamarells. Tenen algun 
petit redol de garriga.

Tanquetes d'en Mariaina, ses
Fonètica: ««Ç««RD««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a Santanyí, a la falda des Puig Gros, prop 
de Can Bernadí, entre sa Rota des Donat i sa Tanca d'en Tià Marranxa.
 
Tanquetes d'en Patró, ses
Fonètica: ««Ç««RD««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-5
Latitud: 4361
Longitud: 508.5
Situació: interior

Són dues tanques, una de les quals té un corralet. Estan situades a Santanyí, dins 
ses Angoixes, vora la partió de Felanitx.
 
Tanquetes des Garrovers, ses
Fonètica: ««Ç««RD«RÆ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu, amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, dins Cal 
Reiet. Està integrat per dues tanques, sobre la partió de les quals hi ha una caseta.  Per 
antonomàsia es diu ses Tanquetes.
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Tapades d'en Llambies, ses
Fonètica: ««ÇD«RD«´«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior

Variant no cartografiada, alterada per homonimització formal, de s'Estepar d'en 
Llambies,  situat  vers  s'Alqueria   Blanca,  vora sa  Bassa Inquarta,  entre sa  Barraca i 
s'Estepar.  Em sembla  identificar  un  altre  estepar  transformat  en  el  terme de  Salou. 
L’editor  (R.  Amigó  Anglès,  2005:  108-109)  veu  en  l’Estepa  Blanc [sic]  de  la 
documentació del XVIII i XIX un adjectiu de color sense flexió de gènere, però blanc no 
és el cas de verd. Crec que és més adequat pensar en una redistribució accentual de 
ÇÈN  cap a ÇÈN, tal com degué ocórrer a Menorca amb Deià Vell > 
Daia Vell (CA, 2006).
 
Tapereres, ses
Fonètica: «««ÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu, amb arbres,  de forma trapezial,  situat  a Santanyí, dins es 
Camp d'en Bover, vora na Síquia. Es diu més rarament sa Tanca de ses Tapereres. S'hi 
havien conreat plantes de l'espècie Capparis spinosa. A diferència del que ocorre en el 
veí terme de Campos, a Santanyí és rara com a planta de cultiu. En estat salvatge es 
troba a Cala Figuera.

1806, 15 de maig, las tapareras. Arxiu BVT, 698.
1818, las Tapareras. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Tasques, ses
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a Santanyí, entre es 
Camp d'en Bosc i Son Rossell, lloquet al qual possiblement pertanyia. Està dividit en 
poc més de 25 tanques i té unes mesures mitjanes d'uns 400 m per 350 m.

El DCVB defineix la tasca com a «prestació agrària que es pagava a més del 
delme i que solia consistir en l'onzena part dels fruits». Curiosament, quasi en contacte 
amb aquest terreny es troba una altra zona dita es Deume, topònim que fa referència a la 
desena part.

CTM, p. 2883; MGM, 43-1d.
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1826, las tascas. PcR.
1878, 28 de maig, Las Tascas. PcJA.
1909, 2 de setembre, Las Tascas. PcJA.

Taula des Moros, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ�R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 517
Situació: litoral

Banc natural de pedra, situat a la costa curiablanquera, a sa Punta de sa Barca 
Trencada. Té unes 18 passes de llargària per unes 11 passes d'amplària. L'altura és d'1'50 
m.  És  inclinat  cap  a  dins  el  caló  i  té  la  superfície  porosa  i  arrugada.  Com el  els 
monuments prehistòrics, el poble ha vist en les seves considerables dimensions una obra 
de moros. El nom es repeteix dins la mar de Banyalbufar i hom diu que els moros hi 
tiraren la campana de l'església. Per treure-la, els banyalbufarins llançaren dues mesures 
d'oli dins l'aigua, per tal de veure el fons. Estava esquerdada i la fongueren per fer les 
noves.
 
Temps d'en Ferrereta, es
Fonètica: «Ç«M««ÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma irregular, situat a Santanyí, en es Cap des Moro, o 
més pròpiament a s'Estret des Temps, entre ses Tanques de na Manenta i Son Rafeló. 
Està integrat per sis  tanques de conreu amb arbres i  un corral  de figueres de moro. 
Podria haver estat un nom de distribució més àmplia, ja que un informant el dóna com a 
nom alternatiu de na Fustera.

És nom d'explicació desconeguda, com ho és el d'una tanca no gaire llunyana, 
dita es Temps de sa Vinya. Ambdós noms tenen evident relació amb el de s'Estret des 
Temps, que tampoc no és gaire fàcil d'explicar. A l'Apeo de Garay (Santanyí) de 1818, 
apareix una finca amb el nom «al Temps».
 
Temps de sa Vinya, es
Fonètica: «Ç««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 515
Situació: interior

Terra de conreu, gairebé sense arbres, de forma romboïdal, situada a Santanyí, a 
s'Estret  des Temps, topònim amb el qual està relacionat, sense que se’n vegi clar el 
sentit (vide: es Temps d'en Ferrereta). Actualment no hi ha vinya.
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Tenassa de na Barbera, sa
Fonètica: ««Ç«D««B«RÈBR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 502
Situació: litoral

Roca de la costa salinera, situada entre sa Punta de Cala en Tugores (del nord) i 
na Barbera. És a flor d'aigua i té 10 m d'amplària. La penya adjacent no supera el mig 
metre d'altura, però de seguida la costa fa un escaló de més de 2 m d'altura, totalment 
neta de vegetació. Pren el nom d'una pesquera del costat, dita na Barbera.
 
Tenassa de s'Almunia, sa
Fonètica: ««Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Variant no cartografiada de s'Escull de s'Almunia, roca sotaiguada de la costa 
llombardera, situada davant la boca de s'Almunia, a uns 100 m de la costa.

CTM, Sa Tenassa de s'Almonia, p. 34 i 2883; MGM, Tenassa de s'Almonia, 43-1h; VMaRV (1961-1962: 
35), Tenassa de s'Amonia.
 
Tenassa Plana, sa
Fonètica: ««Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 502.5
Situació: litoral

Roca de la costa llombardera, situada dins Cala en Tugores Gran, entre sa Punta 
de Cala en Tugores i es Carregador. A flor d'aigua i un poc submergida, té unes 40 
passes de diàmetre.
 
Tenassar, es
Fonètica: «««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 500.5
Situació: litoral

Pesquera  de  la  costa  salinera,  situada  al  litoral  illenc  de  na  Moltona,  entre 
s'Arenalet  i  sa  Pesquera des  Metge.  La costa  és  baixa,  d'un  metre,  amb nombrosos 
cocons productors de bona sal. Al caire de la vegetació hi ha grans pedres acaramullades 
pels temporals. Tot el sector mostra una tenassa d'uns 5 m d'amplària.
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Tenasser, es
Fonètica: «««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Calonge, situada a la boca des Calons Grans entre es Gall 
i es Mal Davallador. En un espai d'una quinzena de metres, dins un raconet, la ribera 
desenvolupa unes tenasses d'uns 3 o 4 m d'amplària.

Tenasser Blanc, es
Fonètica: «««ÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4358
Longitud: 520.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Calonge, situada a sa Punta Grossa, a la boca des Calons 
Grans, entre sa Punta de sa Creu i es Regatell. Es pesca des d'un banquet d'un metre 
quadrat, a uns 2'5 m damunt la mar. Les tenasses no són molt grosses, però per poc 
moviment  de mar que hi  hagi congrien una gran quantitat  d'escuma blanca, la  qual 
motiva la denominació.

Tenasses, ses
Fonètica: ««È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502
Situació: litoral

Variant no cartografiada de ses Puntes Altes, lloc de la costa salinera, situat prop 
de Cala en Tugores, entre es Barco Esfondrat i ses Tenasses Roges. 

Tenasses Roges, ses
Fonètica: ««Ç«È�Z«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502
Situació: litoral

Lloc de la costa salinera, situat prop de Cala en Tugores, entre ses Puntes Altes i 
es Banquet de ses Tenasses Roges. És un roquissar lleugerament inclinat, que té unes 40 
passes d'amplària, vint de les quals estan submergides. El nom troba la motivació en la 
coloració d'unes adherències que tenen. Un sol informant en diu ses Roques Roges.

MGM, 44-4b.
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Tendre, es
Fonètica: «ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Pesquera de la costa santanyinera, situada prop de Cala Santanyí, entre es Dolç 
de sa Torre Nova i sa Roca Fesa. Darrere té un respatler de penya d'uns 3 m d'altura i 
més enrere el penyalar vertical tortonià d'uns 30 m d'altura. De vegades es diu es Tendre 
de sa Roca Fesa i també sa Pesquera d'en Boguet. Sobre el genèric  tendre, vegeu es 
Tendre de na Fontanella.
 
Tendre, es
Fonètica: «ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Pesquera de la costa de Santanyí, situada prop de la boca de Cala Figuera, a un 
penyal de 4 m d'altura amb tenasses al davant. Sobre el genèric tendre, vegeu es Tendre 
de na Fontanella.
 
Tendre, es
Fonètica: «ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514
Situació: litoral

Pesquera  de  la  costa  de  Santanyí,  situada  prop  de  Cala  Figuera,  entre  es  Pi 
Socarrat  i  es  Dolç des Saragall  de sa Talaia Vella.  Està  situada a una punta que té 
rocasses caigudes del penya-segat terciari. Entre aquest lloc i el dolç, la mar ha excavat 
una mena de gran cocó, també ple de roques grosses. Hi ha diverses coves, en una de les 
quals hi ha coloms. Un dels informants designa el lloc amb el nom de sa Punta des 
Tendre. Sobre el genèric tendre, vegeu es Tendre de na Fontanella.

Tendre de na Fontanella, es
Fonètica: «ÇE«D«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 511.5
Situació: litoral
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Indret de la costa llombardera, situat entre es Caló d'en Ferrà i entre es Caló de 
n'Adrover i entre es Fort des Tendre i sa Punta des Corb Marí. És una pesquera de difícil 
accés. Com a tots els tendres, la mar hi romp fins i tot els dies de bonança.
 
Tendre de sa Cova des Foc, es
Fonètica: «ÇE«D««Ç�«D«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Pesquera de la costa de s'Alqueria Blanca, situada entre Portopetro i sa Barca 
Trencada i  entre na Llesca i  sa Cova Baixa.  Aquí  la plataforma no té  més de 5 m 
d'amplària i no és gens plana. Sota una barbacana que s'alça uns 2 m damunt la mar hi 
ha una tenasseta en la qual la mar sempre hi romp. Un tendre és precisament això, un 
lloc en el qual es pot pescar amb bonança de mar. El lloc està situat prop de sa Cova des 
Foc.
 
Tendre de sa Roca Fesa, es
Fonètica: «ÇE«D««Ç�«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Variant contextualitzada i esporàdica, no cartografiada, des Tendre, pesquera de 
la costa de Santanyí, situada prop de Cala Santanyí, entre es Dolç de sa Torre Nova i sa 
Roca Fesa. Sobre el genèric tendre, vegeu es Tendre de na Fontanella.
 
Tendre de sa Teula, es
Fonètica: «ÇE«D««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: litoral

Pesquera d'oblades, de dia, situada al litoral de s'Alqueria Blanca, prop des Caló 
de ses Egües, entre es Banc de na Fonda i sa Cova Blanca. Hi ha un ampli tenassar on la 
mar romp amb facilitat. El nom, d'origen metafòric, li ve de la concavitat en forma de 
teula que fa la roca a la part alta, just a l'inici del davallador. Sobre el genèric  tendre, 
vegeu es Tendre de na Fontanella. El mapa de Vicente Tofiño de San Miguel (1786), 
“Sa Nostra” (2000:186), grafia pa. de la Teula.

CTM, p. 2883; MGM, 43-10 c.

Tendre des Adolços, es
Fonètica: «ÇE«D««ÈD
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 520
Situació: litoral

Pesquera d'oblades diürna, de la costa curiablanquera, situada entre es Caló de sa 
Galera i es Caló de ses Egües. El mot tendre fa referència a la condició de la pesquera, 
apta per pescar en dies de calma absoluta, ja que la mar sempre romp en aquest lloc.
 
Tendre des Faralló, es
Fonètica: «ÇE«D««R«È9
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat vora s'Almunia, entre sa Punta des Faralló i 
sa Cova de ses Rates Pinyades. És a una plataforma de superfície irregular que s'alça 
1'50 m sobre la mar. A la part acostada al penya-segat que li fa de capçalera hi ha grans 
roques caigudes de la part alta. Pren el nom d'un illotet que té a prop. Sobre el genèric 
tendre, vegeu es Tendre de na Fontanella.

Tenyidor des Torres, es
Fonètica: ««øÇDD«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat a s'Almunia, rere s'Escar des Gambetes. Fa 
anys que ja no existeix. Hi tenyien les xarxes.
 
Terra Bona, sa
Fonètica: «ÇE«ÈB�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 518
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma trapezoïdal, situat a Calonge, entre es Sestadors i 
ses Deu Quarterades. Té uns 300 m per uns 270 m i està dividit en vuit tanques i un 
corralet. El topònim es repeteix a Selva.
 
Terremoto, es
Fonètica: «t««È�
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
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Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  sa  Tronassa,  pesquera  de  la  costa  santanyinera, 
situada entre es Caló de ses Agulles i es Racó de sa Comuna i entre es Banc i sa Coveta. 
El nom li ve del fet que la rocassa des de la qual es pescava es movia els dies de mal 
temps. És denominació molt moderna, ja que a Santanyí del terratrèmol, la gent encara 
en diu terratremol, mot també present en el cançoner popular.
 
Terrer Roig, es
Fonètica: ««È�S
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 508.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre es Bauç i Cala Figuereta i  entre es 
Faralló  de  ses  Piquetes  i  ses  Orelletes.  És  un  penya-segat  d'uns  30  m,  format  per 
materials terrosos cohesionats i molt brescats. La pujada o la baixada, per aquest lloc, és 
summament dificultosa. Segons V. M. Rosselló Verger (1961-1962: 34), «és anomenat 
així pels dipòsits eolians rogencs del Pliocè».

Es  coneixen  altres  exemples  del  genèric  terrer:  (els)  Terrers  Roigs,  cim del 
Ripollès (ATC, 1, mapa 54) i, en el País Valencià, el Terrer, a Algímia d'Alfara, i els 
Terrers Blancs, a Adzeneta del Maestrat (TPV).

CTM, p. 2911; VMaRV (1961-1962: 34).

Teulera, na
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de forma rectangular, format per tres tanques de conreu amb pocs arbres, 
situades a Santanyí, entre na Batiada i Son Paulo.

La motivació no és clara i tant pot ser un nom descriptiu com antroponímic. Pel 
fet de ser un espai dividit en diverses tanques, també rep secundàriament el nom plural 
de ses Teuleres.

1818, ne Taulere. Apeo de Garay (Santanyí).

Teulera d'en Blonquet, la
Fonètica: *««ÇR«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d’un lloc curiablanquer, de localització desconeguda. 
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1695, la Taulera d’en Blonquet. Era de Marc Barceló. ARM, D-1281. 

Teulera d'en Rigo, sa
Fonètica: ««ÇR«D«ÈÄ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513
Situació: interior

Antic lloc de producció de teules, situat a s'Alqueria Blanca, dins ses Teuleres, 
vora Can Frare, a la part del sud.
 
Teulera d'en Valenç, la
Fonètica: *««ÇR«D«M«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim extingit, no localitzat. 

1695, la Taulera d’en Valens. ARM, D-1281.

Teuleres, ses
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny  de  conreu  amb  pocs  arbres,  de  forma  irregular,  situat  a  s'Alqueria 
Blanca, al sud de sa Costa de ses Llenties i a l'oest de la carretera de Santanyí. És un 
terreny argilós i enclotat, del qual s'extreia terra per a la fabricació de teules. Té uns 500 
m de llargària, per uns 400 m d'amplària i està dividit en més de vint-i-cinc finques. El 
gentilici és teulerenc.

1558. Se cita Salvador Vicens de la Teulera. RRV (2000: 128).
1593, 22 de setembre. Franquesa de no pagar delmes els qui plantaran noves vinyes. En anys successius 
Antoni Valens de la Teulera declarà mitja quarterada. RRV (2000: 143).
1695, La Taulera. ARM, D-1281. 
1696, La Taulera. PcR.
1806, En anys posteriors a aquest es plantà vinya a la Teulera. RRV (2000: 187).
1818, la Taulera. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Teuleres, ses
Fonètica: ««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
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Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de na Teulera, terreny situat a Santanyí, entre 
na Batiada i Son Paulo. És una forma pluralitzada per causa de la divisió de l'antiga 
unitat agrària.
 
Tià Llarg, en
Fonètica: «È´R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom d'un lledoner desaparegut, situat a Santanyí, dins els terrenys de l'estació 
del tren. Era denominació dels al·lots que hi jugaven. Sembla que es va comparar l'altura 
de l'arbre amb la d'un company que es deia Sebastià, el qual era molt alt.
 
Tianeta, na
Fonètica: ««È««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-2
Latitud: 4350
Longitud: 501.5
Situació: interior

Pesquera i punta de la costa salinera, situada prop de sa Platja des Carbó, entre es 
Carnatge i es Carregador des Carnatge. És baixa i de superfície molt irregular, fesa per 
cocons que la mar ha xapat. Darrere hi ha roques disperses i un niu de metralladora. A 
redols, té un metre d'altura. També rep els noms de sa Punta de na Tianeta, sa Punta des 
Carregador  i  sa  Punta  de  sa  Bala.  La  raó  de  la  denominació  que  ara  tractam  és 
desconeguda. Devia ser el nom d'alguna usufructuària del lloc de pesca.

MGM, 44-4a.
 
Timonera, na
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 508
Situació: interior

Nom de dos tancats, el major dels quals és de forma irregular, d'uns 350 m per 
250 m,  sense  arbres,  i  nom també d'unes  rotes  abandonades,  amb mitjans  i  marges 
interposats, tot dins la possessió de Son Danús Vell, entre sa Cova Bruna i Son Salom. 
La zona és rica de jaciments de sílex que proporcionaven matèria primera als nuclis 
talaiòtics dels voltants.
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El 25 de febrer de 1524 es troba un Jacme Timoner en la llista d'agermanats (M. 
Danús, 1990: 162)
 
Timonera, na
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
vora la partió de Son Rossinyol, entre es Buscarró, es Torrent d'en Blanca, na Micola, 
Son Ramon, etc. Té uns 450 m de llargària per quasi 400 m d'amplària màxima. Hi ha 
una casa. El conformen unes 17 tanques. Timoner és ara malnom a s'Alqueria Blanca.

1578, «una rotta dita la timonera». Stims, f. 7 v. És de Guillem Rigo Timoner, al qual també li estimen 
«unas terras del comptès». No es pot descartar la possibilitat que na Timonera fos part des Comtès.
1695, ne Timonera. ARM, D-1281.
1818, ne Timonera. Apeo de Garay (Santanyí).

Tirada Llisa, sa
Fonètica: «ÇRD«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-4
Latitud: 4347
Longitud: 506.5
Situació: litoral

Lloc de la costa llombardera, situat entre es Màrmols i es Cap de ses Salines i 
entre sa Punta de na Malfenera i sa Punta des Torpede. És un sector del litoral d'uns 250 
m de llargària, sense articulacions, amb un penyalar de 10 m d'altura, corcat de petites 
coves i migpartit per un estrat horitzontal. La part de baix és de marès. En el sector 
central fa un gran escaló i vora el caire superior hi ha un antic amagatall de contraban 
que té un foradet, tal vegada per vigilar la mar.
 
Tirany des Puaters, es
Fonètica: «ÇRD««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Caminoi de ses Salines, situat a sa Vall, dins es Verger, que va des Pinaret fins a 
s'Estany de ses Gambes. És  visible en fotografia aèria en un tram de 1250 m. Els 1000 
m restants per arribar a l'estany transcorren per dins es Camp d'en Vicenç i per dins la 
vegetació que envolta la zona humida. Aquesta senda era utilitzada pels pescadors de 
canya llombarders i santanyiners que anaven a fer puu dins l'aiguamoll.
 
Títol, es
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Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  del  topònim  es  Marge  d'en  Cama,  situat  en  es 
Llombards, vora es Rafal des Porcs, entre es Camp des Pou i el caló de s'Almunia. És 
nom d'explicació desconeguda, però podria fer referència al  títol  de propietat  d'unes 
terres guanyades en una sola nit (vegeu es Marge d'en Cama). 
 
Tomarinar, es
Fonètica: ««RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny, antigament forestal, avui en gran part urbanitzat, situat a Cala Figuera 
entre  la  mar  i  sa  Talaia  Vella.  Deu el  nom a  l'abundància  de  la  planta  Lavandula 
dentata, ara anomenada garlanda i antigament tomaní, tal com encara es diu a Eivissa 
(E. Ribas i Marí, 1991: 160) que amb el sufix indicador de col·lectivitat va esdevenir es 
Tomaninar. És nom paral·lel al de lo Romaninar, documentat a Sitges el 1536, per I. M. 
Muntaner i Pascual (1986: 147). Una dissimilació de nasals el convertí en es Tomarinar 
(cf. bona nit > bora nit).

1836, el Tomaninà. PcR. Es diu que confronta amb «las comunas».
 
Tonedors, es
Fonètica: ««ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 518
Situació: litoral

Zona de la costa curiablanquera, situada vora Portopetro.  Comprèn des de sa 
Pedra Tallada fins a na Llesca. Sobre el possible origen del nom, vegeu sa Cova des 
Tonedors.

CTM, p. 2912; MGM, 43-9c; VMaRV (1961-1962: 40).
 
Toni, na
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510
Situació: interior
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Terreny llombarder de conreu amb arbres, de forma irregular, format per tres o 
quatre tanques, situades a s'Almunia, vora es Torrent d'en Blai Blai i vora sa Comuna.

1818, ne Toni / ne toni. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Torraines, ses
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a Santanyí, vers sa 
Talaia des Pi, entre es Puig d'en Maimó i es Pinar. És un lloc ermàs, de difícil accés i de 
mala petja. És nom d'explicació desconeguda, potser motivat per algun antic incendi, si 
tenim present  que el  DCVB, s.  v.  dóna com a segona accepció del  mot «cosa molt 
torrada, molt cremada». No es poden fer més que conjectures.

Torre, la
Fonètica: *«È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'una possessió situada a s'Alqueria Blanca, a lloc desconegut. Pel 
fet que confrontava amb Consolació, cal preguntar-se si pot ser el nom antic de Son 
Rossinyol, lloc en el qual han persistit fins els nostres dies restes d’una torre.

1562, «possessione vocata La Torre, sitta i dicta parrochia de St. agni, possesse per Ioannem Pons de la 
Alcharia blanca, confrontata cum heremitorio Virginis Marie de Consolatione, et ab alia cum possessione 
Cosme Rigo, maioris, et cum rafallo Roig, possesso per heredes Bartholomei Clar, quondam, dicto Pons 
stabilita per dictum magnificum Ioannem Denús, fratrem dicti beneficiati. L. Pérez Martínez (1963-1969: 
124).

Torre, sa
Fonètica: «È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 506
Situació: interior

Torre de molí de ses Salines, situada en es Rafal Genars, dins es Figueral, prop 
del camí del  mateix nom. S’alça directament sobre la roca del terreny sense cintell ni 
cap altra mena d'edificació. Té 7 m d'altura. el portal s'obre a 1'30 m sobre el nivell del 
terreny. L'escala interior, de caragol, fou arrencada i segurament reutilitzada en alguna 
construcció, ja que només en romanen dos escalons, de pedra de Santanyí.

1746. Es documenta el molí de vent des Rafal Genars. RRV (2000: 166).
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Torre, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Variant antonomàstica, no cartografiada, de sa Torre d'en Bossa, situada al litoral 
de s'Alqueria Blanca, a Portopetro, entre ses Parfanes i es Rost.
 
Torre, sa
Fonètica: «È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 499.5
Situació: litoral

Talaia de la costa salinera, situada entre es Port i Cala Galiota, a l'istme de la 
península de sa Puntassa, a uns 70 m des Racó de s'Olier. El seu lloc ara l'ocupa un racó 
d'una plaça que en porta el nom. Ha de fer molts anys que l'enderrocaren, ja que els 
informants de més edat no la recorden. En canvi, serven memòria d'una pedra dreta que 
en romania a la plaça. La rebaixaren i, finalment, la llevaren.

Aquesta torre era idèntica a la de sa Ràpita, era circular, de 4 m de diàmetre i 10 
m d'altura. Tenia matacà. Fou destruïda a principis del segle XX i amb els cantons en 
feren una casa. Fins i tot, per tal d'aprofitar el metall, feren explotar un canó que hi havia 
(J. Lladó y Ferragut, art. Colònia de Sant Jordi, Sa del CTM, I, p. 414).

No se sap la data de la seva erecció. El 1892, F. Talladas (1994: 56) diu que en 
temps  de  l'historiador  Binimelis  la  vila  de  Campos  mantenia  en  aquest  lloc  dues 
guàrdies contínues. Una resolució de l'ajuntament del 5 de setembre de 1596 obligava a 
la construcció d'una casa o quarter per a allotjament dels cavalls dels guardes d'aquesta 
fortificació.  Era la  que prenia els  focs  del  castell  de Cabrera i  els  transmetia  cap a 
llevant a la torre de na Gosta i, cap a ponent, a la de sa Ràpita.

Els mapes de Vicent Mut (1683) i Despuig (1784) marquen la seva presència.
 
Torre, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 515
Situació: interior

Variant no cartografiada des Molí des Pujol, situat a s'Alqueria Blanca, dins es 
Pujol, vora sa Tanca de s'Era.
 
Torre, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom, no cartografiat, d'una paret corbada de l'interior de la casa rural de Can 
Perdiu, situada a Santanyí, a la Costa, entre Can Garrit Vell i Cal Sen Guillem Garrot.
 
Torre, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517
Situació: interior

Molí de vent fariner, situat a Calonge, entre sa Marina i sa Pleta de sa Torre. Està 
situat dins una pleta de forma romboïdal.
 
Torre, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Obra defensiva desapareguda, situada dins el casc urbà de s'Alqueria Blanca, a 
pocs metres de l'absis de l'església. Era de planta quadrangular i pot quedar-ne alguna 
resta  emmascarada a  l'interior  d'un edifici  modern.  Segons l'arxiduc L. S.  d’Àustria 
(1992:  581),  que  la  cita  amb  el  nom  de  sa  Torre  d'en  Timoner,  tenia  finestres 
renaixentistes i espitlleres.

Torre Almunia, la
Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada, amb article literari, sentida en una sola ocasió, de sa 
Torre  Almunia,  situada en es  Llombards,  dins  es  Rafal  des  Porcs,  al  costat  de Cas 
Garriguer, vora sa Pleta de sa Torre.
 
Torre Almunia, sa
Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 508.5
Situació: interior
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Edifici  construït  amb  filades  regulars  de  pedres  ben  obrades,  situat  en  es 
Llombards, dins es Rafal des Porcs,  al  costat de Cas Garriguer,  vora sa Pleta de sa 
Torre. És de planta quadrangular, de 8'55 m de costat  i  només 6 m d'altura, perquè 
degué ser rebaixada en construir  el  casal adossat  de Cas Garriguer. Té una obertura 
moderna a la planta baixa. L'entrada antiga és un portalet d'160 m d'altura per 0'80 m 
d'amplària, obert a l'altura de la primera planta, vora l'angle esquerre de la façana. Un 
poc més amunt que aquest portalet ja hi ha la cobertura moderna de teules. En una sola 
ocasió vaig anotar la pronúncia de la Torre Almunia, amb article literari, en boca d'una 
dona de parlar arcaïtzant.

Aquest edifici és el punt neuràlgic de l'antiga possessió de s'Almunia, lloc que si 
va tenir cases (cal suposar que sí) ocupaven el lloc de Cas Garriguer.

El poble atribueix a aquesta construcció una gran antiguitat, ja que s'arriba a dir 
que la feren els moros, cosa evidentment exagerada. És l'indret de l'àrea d'estudi més 
voltat de llegendes. Diuen que hi visqué un matrimoni al qual els moros raptaren la filla. 
Conten  també  que  era  el  cau  d'un  cavaller  anomenat  Bernat  Centclaus,  nom  de 
transmissió oral de Bernat Cinclaus, constructor també de l’edifici, que tenia nombrosos 
dons sobrenaturals i era servit  fidelment per cinc dimonis boiets:  feia ploure allà on 
volia, els graners dels seus amics s'omplien i es buidaven els dels contraris, fabricava 
moneda falsa,  la volatina acudia a la seva mà, anava a Ciutat en cinc minuts, cavalcant, 
per un passadís subterrani, etc. Tals poders màgics eren complementats pels de la seva 
muller, la llombardera Maria Ramis, ésser mig mascle i mig femella que ajudà el marit 
en la construcció de la torre. Li portava les pedres de les muralles prehistòriques des 
Bauç i era capaç de dur-ne una sota cada aixella i una altra damunt la testa, mentre pel 
camí encara filava. Anys i segles després de la mort del cavaller, la torre apareixia a 
altes  hores  de la  nit  coronada de flames blaves,  mentre cinc  espectres  en forma de 
ratapinyada anaven i  venien per les parts  altes  de la torre amb la imatge del  difunt 
senyor estampada al front. Cada any a la parròquia de Santanyí es deia una missa en 
sufragi de la seva ànima.

Es conta també que quan l'habitaven Bernat Centclaus i Maria Ramis, un vespre 
que la dona debanava, els moros pujaren, peus de gat, fins al portal de la torre. En sentir 
el  gic-gic  de  les  debanadores  fugiren  espantats,  creient  que  els  havien  descoberts  i 
esmolaven les ganivetes per matar-los. Un altre vespre, reverdits de coratge, entraren. 
Na Maria tenia una caldera al foc plena de llet, per fer-ne brossat. Els moros digueren 
que se n'havien d'anar amb ells i la dona els pregà que esperassin i beurien un tassó de 
llet calenta. Quan la caldera fumejà a les totes, agafà el cullerot i es posà a llançar-los la 
llet a la cara i els moros fugiren tirant pestes.

És curiós  que  el  cognom  Cinclaus,  avui  llegendari,  sigui  molt  present  en  la 
documentació antiga de Santanyí. Entre els homes d'armes de 1359 (RRV, 1973b: 19 i 
20) trobam un Bartomeu Cinclaus, un Andreu Cinclaus i fins i tot un Bernat Cinclaus, 
gent que possiblement procedia de Cinclaus, un diminut poblet empordanès, situat vora 
les runes grecoromanes d'Empúries.

Sa Torre Almunia perpetua el nom d'una alqueria musulmana que es fa també 
present  a  la  costa,  però amb l'article  català  aglutinat,  s'Almunia.  L'ètim és  l'àrab  al  
munya,  'hort,  jardí,  finca  de  repòs',  o  potser  més  pròpiament  'gran  hort  clos'.  La 
documentació llatina registra el mot a partir del 1068, segons M. Bassols de Climent, J. 
Bartardas Parera et al. (1986: 128-129). El comte Ermengol d'Urgell (1075) parla d'unes 
«almunias, quas sarraceni vocant morellas, et nos vocamos turres» (Coromines, OnCat, 
s. v. Morella, vol. V, p. 397). Hem d'entendre, potser, que torre pot esdevenir sinònim 
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d'almunia i  que sa Torre Almunia és una denominació redundant amb dos sinònims 
diacrònics  catalanoàrabs?  No  sembla  que  les  restes  materials  de  la  torre  puguin 
remuntar-se  a  tanta  antiguitat,  ja  que  tenen  tot  l’aspecte  de  ser  una  construcció 
catalanomedieval. On és l'espai clos irrigat per a horticultura? Podria ser s'Hort Vell, ara 
també dins  es Rafal  des  Porcs,  amb un pou explotat  per  una sínia?  Cal  dir  que C. 
Barceló Torres (1995: 1144) proposa l’àrab [al] /munya/ ‘[el] regal’.

A  La Remenbrança... trobam diversos congèneres: Muni Alfaitx (Manacor, p. 
122), Muniat Asayhc (Valldemossa, p. 108), Muniat Algazi (Ciutat, p. 148). A Petra hi 
havia una Almunia, Almunja o Benialmonia (À. Poveda Sánchez, 1979-1980: 14 i 19). 
Trobam l'Almúnia a Alzira (C. Barceló, 1983: 93), Almúnia a València (íd., p. 240), a 
Oriola (íd., p. 241) i a Almussafes (íd., p. 241). Una Almuina (sic) es localitza a Callosa 
d'en  Segura  (J:  L.  Roman  del  Cerro  i  M.  de  Epalza,  1983:  109).  L’ATC  registra 
l'Almúnia (Anoia), la Múnia (Alt Penedès) i el Barranc de l'Almúnia (Alta Ribagorça). 
Cal  afegir-hi  de  la  GECat.  l'Almúnia  (Baix  Ebre),  l'Almúnia  dels  Templers  (Baix 
Cinca), l'Almúnia de Sant Joan (prop de Montsó), l'Almúnia de Sant Llorenç (Baixa 
Ribagorça) i el Ràfol d'Almúnia (la Marina Alta). A Saragossa hi ha La Almunia de 
Doña Godina. A Granada hi havia una Almunia a Fondales i una Almuna (sic) a Timen 
(M. Espinar Moreno i J. Abellán  Pérez, 1993: 146 i 149).

Segurament el primer a proposar un ètim per a aquest topònim fou Mn. Parera 
(1925: 52): «Aquest nom tan raro par que venga de Almunia, nom aràbic que significa 
jardí o granja».

Vegeu el cançoner.

CTM, Sa Torre de s'Almonia; MGM, Torre de s'Amonia, 42-11h.

1242 (circa). Al Mobnia. AMC i GRB (1993: 149).
1255. El terme de l'Almunia és citat com a confrontant d'una meitat de l'alqueria Beniamar [segurament 
error en lloc de Mandalmar], de Pere Llombard. RRV (2000: 19).
1259. L'alqueria Almonia és confrontant de l'alqueria Mandalmar. RRV (2000: 19).
1262, 31 de març. Na Farrera, muller que fou de Guillem Mas, ven, juntament amb Bernat Mas, a Guillem 
de Tuir i Pere Benifet, dues parts de l'alqueria Almunia, que fou de la porció de Nunyo Sanç. APF (1974:  
21).
1262, 10 d'abril. Simó de Conesa i la seva muller Sibília venen a Guillem de Tuir i Pere Benifet les dues 
parts que tenen a l'alqueria Almunia. Simó la té per adquisició i Sibília per la compra que féu a Dolça, 
viuda de P. Guerau. APF (1974: 21).
1266, 19 de novembre. Berenguer Febrer ven a Guilem de Tuir la cinquena part de l'alqueria Almunia. 
APF (1974: 21).
1267, 2 de juliol. Pere Bassa ven a Guillem de Tuir i Berenguer Febrer la cinquena part de la meitat de 
l'alqueria Almunia. APF (1974: 21).
1269. Se cita l'alqueria Almunia «que est in termino de Sancto Anino». AMC i GRB (1993: 149). 
1284. Arnau Burgues, batle major de Mallorca, rep moneda de la dona na Clusa de Torrelles per lluïsme 
de la compra que féu als marmessors d'en Vallbona de l'alqueria Almunia. RRV (2000: 23).
1293, 20 d'agost. Ramon Mercader i sa muller Beatriu venen a Pere Morei tota la part que tenen en el 
Rafal dels Porcs i la tercera part que tenen a l'alqueria Almunia. La part d'aquesta alqueria confronta amb 
les Salines, el Rafal dels Porcs, la mar i Llombarts. APF (1974: 19).
1293, 8 de maig. L'alqueria Almunia és citada entre els confrontants de la Mesquida de Salines. APF 
(1974: 21-22).
1296, 28 de juliol. L'alqueria Almunia és citada entre els confrontants de la Mesquida de Salines. APF 
(1974: 22).
1301.  Se cita  aquesta alqueria  entre  els  confrontants de Mandalmar i  es  diu que fou de  l'Aljama de 
Mallorca. BVT, art. Es Llombards, del CTM, II, p. 736.
1333?, 18 de març. Almonia és un dels confrontants de l'alqueria des Lombarts. Arxiu BVT, 18.
1335, 14 d'octubre. Un dels confrontants de l'alqueria de les salines és l'almonia. Arxiu BVT, 14.
1335, 22 d'octubre. Un dels confrontants del rafal dels porcs és salmonia. Arxiu BVT, 55.
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1337,  setembre.  Arnau Albert  ven al  mercader  Bernat  de  Fontanes la  quarta  part  del  rafal  Almunia, 
confrontant amb el rafal dels Porcs i l'alqueria dels Llombarts. RRV (2000: 37).
1342,  14 de maig. L'Alqueria de l'almunia és un dels confrontants de l'alqueria dels Lombarts. Arxiu 
BVT, 5.
1349. L'alqueria Mandalmar, ara dels Llombarts, confronta amb honor de l'Almonia. RRV (2000: 44).
1353, juliol. El governador mana al batle de Santanyí que posi escoltes a «l'almonia en lo qual loch és 
acostumat els atacs». Cincclaus (1984).
1353, 6 de juliol. Es mana que posin escoltes a l'Almunia, lloc perillós, «per so com hi ha ayga». RRV 
(2000: 45).
1357, 6 de juliol. L'alqueria Salmonia és citada entre els confrontants de los Llombarts. RRV (2000: 51).
1376, 15 de març. L'alqueria Almunia és del cavaller Humbert des Fonollar. RRV (2000: 53.
1383. L'alqueria de Salmonia és citada entre els confrontants de l' Alcaria Jussana. J. Lladó y Ferragut 
(1959: 66-67).
1390-1391. Jacme Sorell era majoral de mossèn Umbert des Fonollar «en la sua alqueria de S'Almonia e 
faent escolta a Cala s'Almonia». G. Llompart Moragues (1984: 113).
1390-1391. Es diu que «los jurats e prohòmens posaven scoltes a l'Almonia».  G. Llompart Moragues, 
(1984: 118).
1391, 17 d'agost. Galceran Malferit té a cens l'alqueria Almunia. RRV (1973b: 13).
1395. Joan I ven el cens de l'Almonia de l'Aljama a Aubert Desfonollar. Arxiu BVT, 161.
1402,  30  d'octubre.  L'alqueria de  l'Almonia,  de  Blai  Palou,  és  un  dels  confrontants  de  l'alqueria  lo 
Llombards.  M. Danús (1990: 173).
1405. Es parla del salari de les escoltes de cala Salmonia. RRV (2000: 65).
1414, 1 de febrer. Com a confrontant de Ses Salines, se cita la Almunia, dels hereus de Jacme Esbert 
Desfonollar. Arxiu BVT, 161.
1414. Alcaria de la Almunia, dels hereus de Jaume Esbert dez Fonollar. Arxiu BVT, 276.
1416, 6 d'agost. En Bernat Rosselló havia fet amitges l'any anterior amb en Guillem Palou de Bunyola 
«sobre sembrar e cullir blats en certes possessions de l'alqueria del dit Guillem apellada Salamonia, del 
batliu de Santanyí». RRV (1972: 22).
1425, 5 de març. Es diu que el rafal dels Porcs confronta amb dues almonies. RRV (2000: 69).
1425, 21 de novembre, alqueria de l'Almonia. M. Danús (1990: 192).
1435, 22 de febrer. S'Almonia és de G. Palou. Arxiu BVT, 161.
1444, 18 de maig. Martí Benet de Torrelles et vi...?, manó, venen la Almonia al vener. Bart. Bramona. 
Arxiu BVT, 161.
1447. Qüestions entre Bartomeu Bramona i el procurador reial de Mallorca per raó de mig delme de 
l'alqueria Salmonia. RRV (2000: 74).
1450, 22 d'abril. G. Palou i Agustí, fill seu, venen a G. Albert s'Almunia. Arxiu BVT, 265.
1459, 11 d'octubre. Antoni Sastre lloga a Antoni i Esteve Bonet els guarets que té juntament amb Miquel 
sard a l'alqueria de l'Almonia. RRV (2000: 78).
1466, 6 de febrer. Els hereus de Bmeu. Bramona venen a Guillem Albert S'Almonia. Arxiu BVT, 161.
1473. Almunia, de Guillem Albert. Arxiu BVT, 276.
1479, 16 d'abril. Es dóna llicència a una barca per carregar forment a Cala Salmonia o a Cala Santanyí. 
RRV (2000: 82).
1510, 25 de juny. Arnau Albert del Rafal dels Porcs tenia la possessió Almunia. RRV (1975:  8 i 2000: 
91).
1520, 12 de març. Arnau Albert té l'alqueria Almunia i una altra part de la mateixa alqueria que fou de 
Bartomeu Bramona. Es posa una fita vora l'avenc dels Coloms. RRV (2000: 102).
1525. Joan Albert fa donació al seu germà Antoni del rafal dels Porcs i l'Almunia, però es reserva un tros 
de terra i garriga dita la guàrdia de l'avenc dels coloms. RRV (2000: 115-116).
1585, gener, «una [torre] traçé a Cala Salmonia que mandaré hazer aora a los confrontantes». RRV (1977: 
309).
1595, Cala Salmonia. Historia de Mallorca de Joan Binimelis. RRV (2000: 146). Idèntica grafia figura als 
mapes que acompanyaven aquesta obra, conservats al British Museum. E. Duran (1994:27).
1683, Cª Salmonia. Mapa de Vicent Mut, Palma, “Sa Nostra” (2000: 150).
1715, Salmora. Mapa francès.
1716, Cala Salmunia. Mapa d’I. Senex, Londres, “sa Nostra” (2000: 162).
1730, C: Salmor. Mapa de R. i I. Ottens, Àmsterdam, “Sa Nostra” (2000: 94).
1734 ca. Cª. Salmona. Mapa de Ioannes van Keulen, Àmsterdam, “Sa Nostra” (2000: 166).
1740, Calle Salmore. Mapa francès.
1756 ca, Calle Salmore. Mapa de Jacques Nicolàs Bellin, París, “Sa Nostra” (2000: 100).
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1773, Cala Salmaria. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1778, Calla Salmori. Mapa d’Antonio Zatta. Venècia, “Sa Nostra” (2000: 114).
1784, Tor. Almonía. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1784, Almonía. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1818, la Almonia. Apeo de Garay (Santanyí).
1884, S'Almonia. L. Salvator (1884: 761).
 
Torre d'en Beu, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Fortificació de la costa de Santanyí, situada a la boca de Cala Figuera, sobre el 
penyalar, a la part de llevant de la boca de la cala. És de planta circular, de 6'10 m de 
diàmetre.  Té  1'55  m  d'escarpa  inferior  i  una  altura  total  de  10,05  m.  Les  mesures 
originals de la porta, oberta a la meitat superior, eren de 0'63 m per 1'30 m. La planta 
baixa és massisa i a dalt hi ha una cambra coberta d'una cúpula de marès amb quatre 
nervis. Està construïda amb pedres, exceptuant quatre reforços de marès, possiblement 
de s'Estret des Temps. Edificada el 1569, tenia un canó i transmetia els focs de sa Torre 
Nova de Cala Santanyí al castell de Portopetro o sa Torre d'en Bossa. Al peu hi ha un 
aljub i a uns quants metres les runes de les casetes dels torrers, una cisterna, restes d'un 
forn  de  coure  pa,  etc.,  conjunt  d'edificacions  que  potser  s'han  d'identificar  amb les 
barraques  del  punt  antic  de  vigilància  d'aquest  lloc,  anterior  a  la  torre.  El  1462 
s'anomena el talaier de Cala Figuera. RRV (1973b: 16). Havia estat  torrer d'aquí un 
oncle de la mare del moliner des Molí d'en Colomí. Els informants també han sentit 
parlar del torrer Servera i del torrer Beu, que va deixar el malnom a l'edifici. Encara 
subsisteix aquest malnom a Santanyí en una família que posseeix terrenys per aquesta 
zona. Els primers documents la citen amb el nom de Torre de Cala Figuera. 

CTM, p. 1166 i 2914; CTM, Sa Punta de sa Torre d'En Beu, p. 1274; MGM, Punta de sa Torre d'en Beu, 
43-6f; VMaRV (1961-1962: 39).

1569, 5 de maig. Es donen 100 lliures als Jurats per construir la torre de Cala Figuera. Arxiu BVT, 391.
1587, tora de Calla Figuera. RRV (1973b: 17).
1587, la torre de Calafiguera. RRV (2000: 139).
1664, la torre de Calafiguera. RRV (2000: 155).
1784. L'assenyala el mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1818, Torre d'en Beu. Apeo de Garay (Santanyí).
1893,  2 de juny, Torre d'en Beu. LAAS.
 
Torre d'en Bonico, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Molí de Can Bonico, situat a ses Salines, dins es 
Figueral, prop de la partió de sa Cometa.
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Torre d'en Bossa, sa
Fonètica: «Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 518.5
Situació: litoral

Fortalesa de la costa curiablanquera, situada a Portopetro, entre ses Parfanes i es 
Rost. Es tracta d'un edifici bastit per acord del Gran i General Consell de dia 10 de maig 
de 1617. Les obres es començaren uns deu anys més tard i es construí sobre la base 
d'una torre més vella, que en temps de l'historiador Binimelis estava enrunada fins els 
fonaments. És un petit castell de planta rectangular, de 10 m per 9'50 m de costat amb 
dues plantes i terrat, sobre el qual hi havia, antigament, un porxo. La planta baixa, que 
tenia portal rodó i dotze espitlleres, fou reblida per tal de fer-hi una cisterna. La planta 
de  dalt,  a  la  qual  s'accedeix  per  una  escala  exterior,  està  dividida  en  tres  estances 
cobertes  de volta,  una de les  quals  té  una  finestra  oberta  cap  a  la  mar,  antigament 
defensada per un forrellat. Hi havia almenys cinc espitlleres i dos finestrons. Una escala 
de caragol conduïa al terrat, la meitat del qual estava curosament enllosat. De les quatre 
troneres que tenia per a canons, se'n conserva una en el seu estat original. Modernament 
ha estat reconstruïda de manera no gaire fidel a les restes que hi havia.

El  nom  de  sa  Torre  d'en  Bossa  li  ve,  segons  es  diu,  d'un  torrer  coix,  així 
anomenat, que sortí escàpol dels atacs d'unes fragates angleses que contestaren amb foc 
real  a  una  salva  que  ell  tirà  en  senyal  de  salutació.  També  es  diu  sa  Torre,  per 
antonomàsia.

1584, 29 de novembre. Sobre la construcció d'onze torres per a defensa de Mallorca: «... y la última y més 
necessària a Porto Petro... y per se la de Porto Petro molt necessària y la de més gast, serà necessari sia la 
primera que es ferà».
1718, 3 de gener. D. Fernando González, asturià, és governador de Porto Petro. Arxiu BVT, 716.
 
Torre d'en Clar, sa
Fonètica: «Ç«D«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Construcció defensiva de planta circular, situada dins el casc urbà de Santanyí, al 
fons d'un atzucac des Carrer de Cas Majoral. Té dues plantes cobertes de volta de mitja 
taronja i conserva els permòdols de quatre matacans, un dels quals es troba sobre la 
primitiva entrada, avui cegada dins un edifici adjacent. No se sap la data de la seva 
erecció, però possiblement és del segle XVI, com les altres torres semblants del terme. 
B. Vidal i Tomàs (article Santanyí del CTM, p. 1493) la cita amb el nom de Torre de Ca 
Madò Miquela Coves, «antigament la Torre d'en Clar», que no s'ha recollit oralment. 
També es diu sa Torre de Can Miquel Clar.
 
Torre d'en Perico, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈR
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del topònim es Molí d'en Perico, situat a Santanyí, entre 
es Pla d'en Pujol i s'Era d'en Neo.
 
Torre d'en Polla, sa
Fonètica: «Ç«D«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Molí d'en Felanitxer, situat en es Cós, entre s'Era 
Vella i s'Era de Cas Coix.
 
Torre d'en Polla, sa
Fonètica: «Ç«D«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Molí de vent fariner amb les cases molt enrunades, situat dins el casc urbà de 
Santanyí, vora es Pont d'en Bandera. També es diu es Molí d'en Polla.

CTM, Can Polla, p. 287; MGM, íd. 43-3b.
 
Torre d'en Timoner, sa
Fonètica: *«Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Variant desapareguda de sa Torre, situada a s'Alqueria Blanca, vora l'absis de 
l'església.

1884, sa torre d'En Timoner. Arxiduc L. S. d’ Àustria (1992: 581).
 
Torre d'en Tomàs, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513.5
Situació: interior
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Molí de vent fariner, situat a s'Alqueria Blanca, dins el terreny dit es Pins.
 
Torre de Can Bàrbara, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈRB«R«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Edifici defensiu situat a ses Salines, entre l'església i es Clos. També es coneix 
per sa Torre des Coix Bàrbara i sa Torre de Can Moliner. És de base rectangular, de tres 
plantes,  amb un portal  quadrat  obert  al  carrer  i  una fermadora a  la  dreta.  Està  mig 
empotrada entre construccions posteriors. S'hi veuen dos matacans i està coronada per 
quatre merlets angulars. Modernament, se n'hi han afegit alguns que desfiguren la seva 
primitiva fisonomia. Al costat hi ha un portal rodó, que no està en el seu emplaçament 
original, amb un anagrama de Jesús i la data de 1677. 

Torre de Can Barres, sa
Fonètica: «Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Construcció defensiva,  situada a  s'Alqueria Blanca,  a  la  casa de Can Barres, 
situada no gaire lluny de la plaça. És de planta quadrangular i a una de les cantonades es 
llegeix la data de 1586. S'hi veuen dues espitlleres, les quals possiblement comuniquen 
amb l'escala de caragol.
 
Torre de Can Beu, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Edifici defensiu de planta circular, enderrocat el 1959, situat a Santanyí, en es 
Carrer  des  Rafalet,  vora  la  confluència  del  Carrer  Jaume  II.  Havia  perdut  la  part 
superior,  la qual  havia estat  coberta  de teulada. Tenia una finestra quadrangular.  La 
planta superior era coberta amb una volta de mitja taronja. També es diu sa Torre de 
Can Gori  Beu i  antigament es  deia  sa  Torre  des  Regidor.  Vegeu M. Barceló  Vidal 
(1989: 40).

1927, 19 de març, Torre de Can Beu. LAAS. 
 
Torre de Can Formatge, sa
Fonètica: «Ç«D«MRÈZ«
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Edifici defensiu de planta circular, situat a s'Alqueria Roja, vora Can Formatge. 
No estava unit  a la  casa.  Descobert  per Joan Coves el  9 de setembre de 1972, fou 
destruït la primera quinzena de febrer de 1973. Estava molt derruït, ja que l'altura no 
superava els 3'50 m. L'únic accés era un portal d'arc rebaixat, orientat a mestral, que 
tendria vers 1'75 m d'altura. La troballa d'una antiga fotografia, quasi esborrada del tot, 
permet encara observar que a mitjan altura tenia una finestra girada cap al carrer. Sobre 
el portal es detecten restes d'un matacà. La part del terrat mostra l'inici d'un estat ruïnós.
 
Torre de Can Gori Beu, sa
Fonètica: «Ç«D«NÇ�RÈBE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de  sa  Torre  de  Can  Beu,  desapareguda,  situada  a 
Santanyí, en es Carrer des Rafalet, vora la confluència del Carrer Jaume II.
 
Torre de Can Llambies, sa
Fonètica: «Ç«D«´«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Edifici de defensa, de planta quadrangular, situat a Santanyí, en es Carrer de sa 
Lluna. Té construccions adossades excepte a la façana, que segueix la línia del carrer. A 
l'interior d'un dels cossos afegits es veu encara el primitiu matacà. Apareix dibuixada en 
el plànol de Berard (circa 1790).
 
Torre de Can Lluc, sa
Fonètica: «Ç«D«È´
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504
Situació: interior

Variant no cartografiada des Molí d'en Lluc, situat a ses Salines, dins el casc 
urbà.
 
Torre de Can Marines, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«ÈR«
Terme: Santanyí
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Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 518
Situació: interior

Construcció defensiva de planta circular, situada a Calonge, a un angle de les 
cases de la possessió  de Can Marines (vegeu-ne la descripció sota aquesta entrada). 
Abans es  deia sa  Torre  des Bennàssers  i  temps més enrere s'havia dit  sa Torre  des 
Gallardets i  sa Torre de n'Aulet o sa Torre des Aulets.  L'informant no sabia l'ordre 
cronològic dels tres darrers noms, però a una font escrita moderna (M. Vallbona, 1985) 
es diu que la darrera denominació és la més antiga.
 
Torre de Can Miquel Clar, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇEÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  de sa  Torre  d'en  Clar,  situada dins  el  casc urbà de 
Santanyí, al final d'un carreró des Carrer de Cas Majoral.
 
Torre de Can Moliner, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Torre de Can Bàrbara, situada a ses Salines, entre 
l'Església i es Clos.
 
Torre de Can Paraire, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç«ÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Construcció defensiva desapareguda, situada en es Llombards, dins el casc urbà, 
entre sa Torre de So n'Amer i es Molí de Ca l'Amo en Jeroni. Era de planta circular i 
estava repartida entre les cases de Can Nova i Can Paraire. Tenia un portal dins aquesta 
casa. Fa molts d'anys que fou enderrocada. A dalt, hi havia una creu llatina de pedra que 
fa alguns anys encara es conservava.
 
Torre de Can Sales, sa
Fonètica: «Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
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Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Torre de Son Vives, situada a Santanyí, vora les 
cases de la possessió.
 
Torre de Cas Forner, sa
Fonètica: «Ç«D«ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508
Situació: interior

Edifici fortificat, situat en es Llombards, a sa Plaça des Pou, vora les antigues 
cases  de  Son  Belard.  Presumiblement,  era  la  torre  de  defensa  d'aquesta  possessió. 
Actualment està molt transformada, tant que la façana que mira a la plaça ja ha perdut 
tot l'aspecte d'edifici fortificat. A la façana lateral que mira a carrer encara es veuen dues 
espitlleres tapades i sabem que en tenia més als altres dos costats. A la part oposada a la 
plaça,  tenia l'únic portal d'accés. S'aixeca sobre unes minses restes de duna fòssil en la 
qual hi havia romanalles arqueològiques. El poble senzill atribueix la seva construcció 
als  moros,  com succeeix  generalment  a  Mallorca  en  parlar  de  qualsevol  edifici  de 
remarcable antigor.
 
Torre de Fust, sa
Fonètica: «Ç«D«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347
Longitud: 505.5
Situació: interior

Rota llombardera, llarga i estreta, situada a sa Vallet, dins na Gosta, a llevant des 
Fort. Té uns 300 m de llargària, per uns 75 m d'amplària i pren el nom d'una torre de 
vigilància militar, avui desapareguda. El 1984 em deien que feia una trentena d'anys que 
encara hi era. També en diuen sa Torre de Fusta. El mot fust, variant antiga de fusta, és 
paraula pròpia del Pallars i de les Illes (Coromines, DECat. s.v.), tot i que aquí és en 
franca regressió (cf. es Pont de Fust, a Selva). A uns 150 m al sud del sementer hi ha un 
forn de calç.
 
Torre de Fusta, sa
Fonètica: «Ç«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347
Longitud: 505.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Torre de Fust, nom d'una rota llombardera situada 
a sa Vallet, dins na Gosta, a llevant des Fort.
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Torre de l'Amo en Jaume Llaneres, sa
Fonètica: *«Ç«D«ÇÇZ«´«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom desaparegut d'una construcció defensiva, també desapareguda, situada dins 
el casc urbà de Santanyí, en el lloc que ara ocupa la Sala. Possiblement era de planta 
rectangular.  Apareix  en  el  mapa  de  Berard  (ca.  1790)  dibuixada  com  un  cos  que 
sobresurt de la línia de les façanes.

1898, abril-maig, Torre de L'amo'n Jaume Llaneres. Es proposa derruir-la per a la construcció del nou 
edifici de l'ajuntament. LAAS.
 
Torre de n'Aulet, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 518
Situació: interior

Nom antic, no cartografiat, de sa Torre de Can Marines, situada a Calonge, a la 
possessió de Can Marines. Sembla que era nom anterior al de sa Torre des Gallardets.
 
Torre de na Gosta, sa
Fonètica: «Ç«D««ÈÄ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347
Longitud: 505.5
Situació: interior

Antiga obra de defensa del litoral, situada en es Llombards, a sa Vallet, dins el 
tancat de na Gosta, sobre un turó de 68 m d'altura. És possible que les ruïnes de les 
instal·lacions militars que resten a aquest lloc n'amaguin encara algun fragment. Era una 
torre d'una altura tan considerable que va generar la dita santanyinera, avui en desús, «és 
més alt que sa Torre de na Gosta». L'Arxiduc L. S. d’Àustria (1992: 770) la descriu com 
a torre rodona, lleugerament cònica, sense porta ni finestres, però amb un terrat que té 
una vista esplèndida sobre el pinar adjacent.

1580. És encantada la guàrdia de la torre del cap de les Salines, ara novament feta. RRV (2000: 135).
1587, 27 de febrer, la torre de les Salines. RRV (2000: 139).
1597, 18 de juny, la torra del Cap de les Salinas. Arxiu BVT, 324 i 348.
1752, 24 d'abril, torrer del Cap de les Salines. RRV (2000: 170).
1786, T. Negosta. Mapa de Vicente Tofiño de San Miguel. Madrid. “Sa Nostra” (2000:186).
1787, 2 de setembre. Guillem Oliver, escrivà reial de Santanyí, notifica que els torrers de la torre d'en 
Gost han avisat que a la Punta Negra hi havia una tartana, anomenada Sant Antoni, damunt les roques. 
RRV (2000: 177).
1884, Torre de la Gosta, oder Na Gosta. L. Salvator (1884: 762).
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Torre de sa Vall, sa
Fonètica: «Ç«D««È´
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 502.5
Situació: interior

Construcció defensiva de planta quadrangular, situada a ses Salines, a sa Vall, 
dins la clasta de les cases. És una torre alta, de quatre plantes, amb doble escarpa i 
matacà.  Té  7'40  m  per  6'60  m  i  20  m  d'altura  (J.  Lladó  y Ferragut,  1963b).  Fou 
construïda a finals del segle XIV (el 1390-1391 no estava acabada), per més que no 
sapiguem  què  és  el  que  es  conserva  d'aquella  època  en  l'edifici  que  ha  arribat  a 
l'actualitat. L'aixecà Arnau Torreyes, dit altrament Arnau Burgues, el nom del qual ha 
romàs  a  un  sementer  de  sa  Vallet  (vide:  na  Burgues).  Gabriel  Sard  i  Pere  Struch 
ajudaren a traslladar les pedres. La posseí després Pere Savila, gendre d'Arnau Burgues, 
de qui passà a Ramon Savila, fill seu. Més tard fou de Pere Catlar, senyor també de 
Massanella (G Llompart, 1984: 119-122).

1388. La nit de sant Marc desembarquen quatre naus mores al port de Ses Salines. Gràcies als avisos de la 
torre de Sa Vall «ab so de corn» la gent pogué salvaguardar-se. Arxiu BVT, 138.
 
Torre de So n'Amer, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Edifici defensiu de planta quadrangular, situat en es Llombards, a les cases de So 
n'Amer, vora l'entrada de la clasta, on conserva el portal antic, petit i de mig punt, tapiat 
sota l'arc d'accés. Té tres plantes. Com a detalls interessants de la construcció, cal citar 
un escut nobiliari  a la façana (Amer?)  i  el  relleu emblanquinat  d'un sant que se sol 
identificar amb sant Sebastià.

Vegeu el cançoner.
 
Torre de Son Danús, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358
Longitud: 509
Situació: interior

Construcció defensiva de planta quadrangular, situada a Santanyí i integrada dins 
les cases de Son Danús Vell. És un edifici de tres plantes amb una escala de caragol. Té 
un rellotge de sol a la façana. Conserva els permòdols d'un matacà que l'envoltava i una 
finestra d'arc conopial amb festejador.
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1537, 17 de desembre. En un inventari de Joan Danús se cita a Binilassar «la torre mitgera de la volta». 
RRV (2000: 121).
 
Torre de Son Morlà, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Obra defensiva de planta quadrangular, situada a Santanyí, a les cases de Son 
Morlà,  amb les quals forma un sol  cos. És un edifici de tres plantes amb escala de 
caragol.  Com  a  element  destacable  de  la  seva  arquitectura,  cal  citar  una  finestra 
ornamentada per motlures renaixentistes, situada a la façana de xaloc. La façana que 
mira a gregal conserva intacta la seva antiga factura.

Vegeu el cançoner.

1545. Una acta de venda d'aquesta data precisa que la torre de la possessió fou edificada quan l'alqueria 
era propietat dels cartoixos, [o sigui entre 1539 i 1545]. BVT, art. Sa Torre de Son Morlà, del CTM, p. 
2916 i 2925.

Torre de Son Rossinyol, sa
Fonètica: «Ç«D«Ç�Èø�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 514
Situació: interior

Construcció  defensiva  de  planta  quadrangular,  avui  celada  pels  edificis 
circumdants, situada dins el casc urbà de s'Alqueria Blanca, en es Carrer Major, vora les 
cases de Son Rossinyol. Fa uns anys encara se'n veia una paret, construïda amb pedres 
molt regulars.
 
Torre de Son Vives, sa
Fonètica: «Ç«D«�MÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 510
Situació: interior

Edifici de defensa, de planta circular, situat vora les cases de Son Vives, a un 
costat de la clasta. Li falta part de l'altura, ja que sols conserva la planta baixa, coberta 
de volta, ennegrida per causa d'un forn que s'hi havia construït. El portal antic estava 
cegat, ja que donava a un corralet de l'exterior, i se n'havia obert un altre cap a l'interior 
de la clasta. També se'n diu sa Torre de Can Sales, perquè les cases de la possessió 
també són conegudes amb el nom de Can Sales.
 
Torre des Aulets, sa
Fonètica: «Ç«D««È«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 518
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Torre de n'Aulet, nom antic de sa Torre de Can 
Marines, situada a Calonge, a les cases de la possessió de Can Marines.
 
Torre des Bennàssers, sa
Fonètica: «Ç«D«RB«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 518
Situació: interior

Nom anterior, no cartografiat, al de sa Torre de Can Marines, edifici defensiu 
situat a Calonge, a un cantó de les cases de Can Marines. Vegeu M. Vallbona (1985).

Torre des Coix Bàrbara, sa
Fonètica: «Ç«D«ÈBRB«R«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Torre de Can Bàrbara, situada a ses Salines, entre 
l'Església i es Clos.
 
Torre des Gallardets, sa
Fonètica: «Ç«D«RÆ«9«RD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 518
Situació: interior

Nom no cartografiat de sa Torre de Can Marines, situada a Calonge, a un angle 
de les cases de Can Marines. Era el topònim anterior al de sa Torre des Bennàssers.
 
Torre des Molí, sa
Fonètica: «Ç«D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 517.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom des Molí, situat a Calonge, dins sa Tanca Gran.
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Torre des Rafalet, sa
Fonètica: «Ç«D«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 511
Situació: interior

Fortificació de planta rectangular, situada dins el casc urbà de la vila, en el lloc 
dit es Rafalet. Segurament era l'edifici defensiu de la possessió des Rafalet. Fa uns anys 
que se'n veia una paret en bones condicions, amb caràcter d'edifici antic. Ara, després 
d'unes  reformes  sofertes,  només  resta  la  cantonada  de  pedreny de  Santanyí,  com a 
element intocat de l'edifici.
 
Torre des Regidor, sa
Fonètica: *«Ç«D««ZÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 511
Situació: interior

Nom antic,  avui  desaparegut,  de sa Torre de Can Beu,  enderrocada el  1959. 
Estava situada a Santanyí, en es Carrer des Rafalet, vora la confluència del carrer Jaume 
II.

1958, 5 de juliol, [sa Torre] de Ca'n Beu o del Retgidor. «Santanyí», 14, p. 1.
1960, 9 d'abril, «l'antiga torre de Ca'n Beu o del Retgidor». BVT, Semana Santa de Santanyí, «Santanyí», 
60, p. 1.
1964-1965, Torre des Regidor o de Can Beu. BVT, art. Santanyí del CTM, vol. III, p. 1471.
 
Torre Nova, sa
Fonètica: «Ç«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 513
Situació: interior

Talaia de vigilància costanera, situada a Cala Santanyí sobre l’espadat oriental de 
l’entrada marina en el lloc dit sa Roca Fesa (vegeu aquesta entrada). Va ser construïda 
per acord del Gran i General Consell de 23 de febrer de 1663 (JMP, CTM, p. 2009). És 
de planta circular, de 7 m de diàmetre. Tenia una altura màxima aproximada d’uns 9’25 
m. L’enllosat del terrat original (ha estat mal restaurada fa pocs anys) es trobava a 8,50 
m d’altura. A la base, té una escarpa de 2’05 m. No es veien restes de l’entrada. La 
cobertura  era  una  volta  de  mitja  taronja  reforçada  per  dos  arcs  entrecreuats  que 
arrencaven damunt dues peanyes de cul de llàntia (C. Aguiló Adrover, 1978: 128-130). 
Fou inaugurada el 1667 (J. Segura Salado, 1992b: 16). Un document d’aquest any li diu 
la Torre Fesa, però sembla un nom només documental, sense cap mena d’ús popular.

Presta el nom a un ampli terreny de forma irregular, situat a Cala Santanyí, entre 
sa Talaia Vella i la mar. Els límits  no són ara ben coneguts, però és un espai força 
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dilatat, que té com a mínim 500 m de llargària per altres tants d'amplària. Hi alternen 
pletes  i  conreus  d'ametlerar  molt  abandonats.  Gran  part  de  la  zona  és  en  procés 
d'urbanització. 

Vegeu el cançoner.

1667, la Torre Fesa. J. Segura Salado (1992: 37-38).
1712, 10 de maig, la Torrenova de Santanyí. J. Segura Salado (1992b: 19).
1718, 27 de desembre, «la torre de la Roca Fesa dita la Torre Nova». J. Segura Salado (1992b: 20).
1818, la torre Nove / la Torra Nova. Apeo de Garay (Santanyí).

Torrent, es
Fonètica: «È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 504
Situació: interior

Drenatge  natural   situat  a  ses  Salines,  dins  sa  Marina,  que  acanala  l'aigua 
provinent des Camp Lledó i l'aboca dins es Vergeret de sa Vall, on el llit de la depressió 
es perd.  És un tram de xarxa  hidrogràfica d'uns 550 m, encaixat  i  delimitat  per les 
corbes de nivell compreses entre els 40 m i els 20 m.
 
Torrent, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a la part alta 
del curs des Torrent de sa Bassa Serra, vora na Lluenta.
 
Torrent, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de  conreu  amb  arbres,  de  forma  irregular,  dividit  en  tres  tanquetes 
situades a Calonge, entre es Corrals Nous i es Torrent des Clos.
 
Torrent, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 519
Situació: interior
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Sector de curs hidrogràfic situat a Calonge, entre na Rabassa, es Garballó i ses 
Rotes.  Drena  l'aigua  cap  a  la  conca  de  Cala  Llonga  i  el  seu  topònim  designa 
especialment un terreny de forma irregular on alternen conradissos arbrats i pletes. Vora 
na Puig és preferent el nom des Torrent des Vedells.

1864, el Torrent. PcGV.

Torrent d'en Banyeta, es
Fonètica: «Ç««Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4354
Longitud: 514.5
Situació: interior

Curs hidrogràfic molt curt que desguassa a Cala Figuera dins Caló d'en Boira.
 
Torrent d'en Barragot, es
Fonètica: «Ç«««ÈÄ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 507
Situació: interior

Petit curs hidrogràfic, força encaixat, situat en es Llombards, dins es Rafal des 
Porcs i dins sa Plana. Amb uns 600 m de recorregut, és, parcialment, la divisió natural 
entre es Rafal i sa Vallet. El llit mostra restes de duna fòssil a la part alta del curs. El 
tram final és net de vegetació, però més enrere hi ha mates i savines i, a l'inici, també es 
veuen pins.  Entre les espècies  vegetals  que poblen l'indret,  cal  esmentar  Globularia 
alypum i Cistus clusii. És destacable la presència d'una capada de moro, excavada dins 
un gran bloc isolat que es troba dins el llit del torrent, a la part des Rafal des Porcs. 

La denominació deu venir-li de les runes d'una barraca de vigilància esfondrada, 
que s'aixeca sobre el coster de llevant, damunt una clapa de marès. Té 7'60 m per 4'40 
m, amb el portal orientat a xaloc. L'interior sembla que estava dividit en dues estances. 
A un cantó hi ha el forn de coure pa i a la part de ponent un porxo compartimentat on 
s'aixoplugaria el cavall o ase. Davant, hi ha un altre edifici de dues cambres que té els 
fonaments sobre un sòcol natural, de marès. A la façana, la presència d'un contrafort 
pareix que delata una antiga inestabilitat de l'obra que hauria justificat el nom despectiu 
de  barracot,  amb  posterior  sonorització,  aplicat  després,  potser,  al  personatge  que 
l'habitava. Tal guàrdia secreta està senyalitzada en el mapa Despuig (1784). Sorprèn el 
fet  que a Porreres,  vila  que ajudava Santanyí en la vigilància i  defensa de la costa, 
Barragot i Barragota siguin malnoms actuals i que hi hagi una casa dita Can Barragot 
als afores de la població. És difícil foragitar del pensament la hipòtesi que pugui ser un 
nom transplantat de la costa a la vila porrerenca o viceversa.

CTM, p. 2925, Es Torrent d'En Barracot. No he sentit mai aquesta forma sense sonoritzar.
 
Torrent d'en Barres, es
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Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
Longitud: 517
Situació: interior

Sector  hidrogràfic  de  la  conca  de  Portopetro,  situat  a  s'Alqueria  Blanca.  És 
continuació  des  Torrent  d'en  Vica  i  aboca  les  aigües  dins  na  Beu.  Era  un  lloc  de 
vegetació frondosa que la torrentada del mes de setembre de 1989 va devastar.
 
Torrent d'en Bassa, es
Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de forma irregular i  sector de curs hidrogràfic,  format per cinc o sis 
tanques amb conradissos arbrats i pletes, situat a Santanyí, entre es Torrent d'en Xixili 
(del qual rep l'aigua) i es Torrent Fondo (en el qual l'aboca). És part de la conca de 
s'Amarador. Està al costat del terreny dit na Lluca, citat pel document.

1917, el Torrent d'en Bassa o ne Lluque. Entre els confrontants, se citen les terres de Joan Ferrer àlies 
Bassa. PcPll. 
 
Torrent d'en Bet, es
Fonètica: «Ç«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Sector de curs torrencial de la conca de Portopetro, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre es Torrent de sa Conca, del qual rep les aportacions, i es Torrent d'en Galerí, en el 
qual les aboca. Són, tots tres, sectors del mateix curs. Està cobert de pinar amb restes 
d'alzinar, amb algun exemplar força vell, ça i lla. Hi ha molta d'estepa blanca i adesiara 
savines antigues; també gatoses i alguna argelaga. A redols està encaixat entre penyes 
altetes.
 
Torrent d'en Beu, es
Fonètica: «Ç«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511
Situació: interior
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Terreny amb conradís arbrat i pleta, situat a Santanyí, vora Son Morlà, entre es 
Torrent d'en Verger, al qual aboca les aigües i es Torrent d'en Ginard, del qual les rep. 
Pertany a la conca hidrogràfica de Cala Llombards.

1818, torrent d'en Beu. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Torrent d'en Bielet, es
Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic de la conca de Portopetro i terreny mig conradís i mig 
pleta, situat a s'Alqueria Blanca, entre es Torrent d'en Galerí, del qual rep les avingudes, 
i es Torrent d'en Vica, en el qual desguassa.
 
Torrent d'en Blai Blai, es
Fonètica: «Ç«ÇÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic de la conca de s'Almunia, situat  en es Llombards, 
entre es Torrent d'en Cosina, del qual rep les aportacions i es Torrent de s'Almunia, dins 
el qual aboca l'aigua.
 
Torrent d'en Blanca, es
Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 516.5
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic de la conca de Portopetro, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre es Comellar d'en Banyeta i es Torrent de sa Cova des Gat. Es coneix també amb 
els noms més moderns des Torrent d'en Tanca i es Barranc d'en Tanca. Està totalment 
cobert de vegetació.

Apareix transcrit «el Torrent dit d'en Blanque» a un document sense data dels 
papers de can Bennàsser.
 
Torrent d'en Boguet, es
Fonètica: «Ç«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515.5
Situació: interior
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Curs hidrogràfic santanyiner, de la  conca de s'Amarador que desemboca a la 
platja, després de passar per s'Hort d'en Talaia.
 
Torrent d'en Bonico, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada des Pinar d'en Bonico, situat a Santanyí, entre na Gerrer 
i na Pou.
 
Torrent d'en Bonjesús, es
Fonètica: «Ç«�Z«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 513.5
Situació: interior

Nom d'un fragment d'un curs hidrogràfic i de les sis o set tanques per les quals 
passa, situades a Santanyí, entre Son Paulo, na Suau i es Torrent d'en Roig. Rep les 
aigües des Torrent d'en Jana i les aboca en es Torrent d'en Roig.
 
Torrent d'en Bossa, es
Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de  forma  quadrangular,  situat  a  Santanyí,  en  es  Puig  Gros,  vora  la 
desembocadura de sa Coma des Sequer, entre sa Vinya de na Lleu i Lo d'en Neo.
 
Torrent d'en Bragues, es
Fonètica: «Ç«ÈRÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512.5
Situació: interior

Curs hidrogràfic de la conca de Cala Santanyí, situat  entre n'Ebrí  i  na Parra. 
Desguassa en es Torrent de Cal Reiet. També se'n diu es Torrent de n'Ebrí. Sobre el 
titular del malnom, vegeu s'Hort d'en Bragues.
 
Torrent d'en Busques, es
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Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada des Torrent des Oms, que desguassa a Cala Figuera, 
dins es Caló d'en Busques.
 
Torrent d'en Cama, es
Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514
Situació: interior

Variant antiga des Pinar d'en Bonico, situat a Santanyí, entre na Gerrer i na Pou. 
Segons el propietari de la finca és el nom que apareix en les actes notarials.
 
Torrent d'en Cama, es
Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 509.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Torrent des Comellars, situat en es Llombards. És 
tributari des Torrent de s'Almunia.
 
Torrent d'en Canyelles, es
Fonètica: «Ç«Èø´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 506.5
Situació: interior

Capçalera d'un curs torrencial de dins sa Marina Gran de Son Danús Nou que 
desaigua a la conca de Campos. És marcada per la corba dels 90 m d'altura.

1314,  febrer.  Francisca,  filla  i  hereva  de  Simó  d'Exea,  àlias  Quartal,  amb  consentiment  d'  Arnau 
Moragues, el seu marit, ven a Miquel de Canyelles, els honors, possessions i cases que té a Benilassar, 
alou de Guillem de Saragossa, pel preu de 80 lliures. RRV (2000: 33).
 
Torrent d'en Carraixet, es
Fonètica: «Ç«««ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
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Longitud: 516
Situació: interior

Sector d'un curs hidrogràfic de s’Alqueria Blanca, que rep l'aigua des Torrent des 
Ponços i desguassa a ses Fonts de n'Alis.
 
Torrent d'en Celler, es
Fonètica: «Ç««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510
Situació: interior

Fragment de curs hidrogràfic llombarder, de la conca de s'Almunia, situat dins 
un terreny de forma trapezoïdal, amb pleta i un conradís, situat entre sa Comuna d'en 
Guillem Celler i sa Pleta de ses Estepes. Rep l'aigua provinent des Torrent des Tiulot i 
desguassa dins es Torrent de s'Almunia.
 
Torrent d'en Cenrí, es
Fonètica: «Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en es Cap 
des Moro, vora Lo d'en Fariner i Lo d'en Blai Perdiver. Es troba en el marge de llevant 
des Torrent de sa Bassa Serra.
 
Torrent d'en Coloma, es
Fonètica: «Ç«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Afluent des Torrent des Sivinar, situat a Santanyí, entre na Llagosta i sa Barraca 
d'en Paulo. És un curs hidrogràfic de no gaire més de 550 m de recorregut.
 
Torrent d'en Colomí, es
Fonètica: «Ç«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Sector d'un curs hidrogràfic de la conca de Cala Santanyí, situat entre es Campàs 
i es Torrent d'en Vila. És un terreny irregular, tant per la forma com per la topografia.
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Torrent d'en Colomí, es
Fonètica: «Ç«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal,  situat  en es Cap des Moro,  sobre el  marge de 
llevant des Torrent de sa Bassa Serra, entre ses Tanques de na Manenta i sa Tanca des 
Pedacer. La meitat és conradís arbrat i l'altra meitat pinar.
 
Torrent d'en Conill, es
Fonètica: «Ç«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514.5
Situació: interior

Afluent des Torrent des Caló d'en Boira, situat a Santanyí, entre s'Eriçó i Lo d'en 
Bielet.
 
Torrent d'en Cosina, es
Fonètica: «Ç«NÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510
Situació: interior

Fragment de curs hidrogràfic llombarder, de la conca de s'Almunia, situat dins sa 
Comuna, vora sa Comuna d'en Guillem Celler. Aboca les aigües dins es Torrent d'en 
Blai Blai.
 
Torrent d'en Cosme Pou, es
Fonètica: «Ç«NÇ�R«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situat  a  Santanyí, dins  es 
Torrent d'en Roig, vora la costa del mateix nom.
 
Torrent d'en Cosmet, es
Fonètica: «Ç«NRÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
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Longitud: 515.5
Situació: interior

Fragment de curs hidrogràfic de la conca de ses Fonts de n'Alis, situat  entre na 
Joia i sa Comuna de ses Doblegades. Rep l'aigua des Torrent d'en Tomàs i l'aboca dins 
s'Hort d'en Colouet.
 
Torrent d'en Cosmet, es
Fonètica: «Ç«NRÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512
Situació: interior

Part alta d'un curs hidrogràfic santanyiner, que aboca les aigües dins es Torrent 
d'en Veça i  en última instància dins Cala Santanyí. La finca així  denominada és un 
conradís amb arbres i parats.
 
Torrent d'en Fariner, es
Fonètica: «Ç«M«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 514
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic de la conca de ses Fonts de n'Alis i terreny de conreu 
amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, vora es Comellars i vora sa Tanca des 
Saliner.
 
Torrent d'en Felip, es
Fonètica: «Ç«M«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 510.5
Situació: interior

Petit  curs hidrogràfic santanyiner, d'uns 150 m de recorregut,  pertanyent a la 
conca de Cala Llombards, situat a Son Morlà. Conflueix amb es Torrent de na Manyana 
per formar es Torrent des Porcs.
 
Torrent d'en Feo Gran, es
Fonètica: «Ç«MÇEÈÄR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512
Situació: interior

1780



Tanca de conreu i breu curs torrencial de la conca de Cala Santanyí, situat en les 
proximitats  des  Campàs,  vora  es  Torrent  d'en  Vila  i  ses  Rotes  de  Can  Blai  Blai. 
Desguassa dins es Torrent d'en Mojarala.
 
Torrent d'en Galerí, es
Fonètica: «Ç«ï««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic de la conca de Portopetro i terreny de forma irregular, 
situat a s'Alqueria Blanca, entre es Torrent d'en Bet, del qual rep l'aigua, i es Torrent 
d'en Bielet, en el qual l'aboca. 
 
1818, Al Torrent d’en Galarí. Apeo de Garay (Santanyí).

Torrent d'en Ginard, es
Fonètica: «Ç«ZÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 511
Situació: interior

Terreny amb  conradís  arbrat  i  pleta,  en  forma de  trapezi  rectangle,  situat  a 
Santanyí, entre es Racó de n'Aulet i sa Barraca d'en Salom. Hidrogràficament pertany a 
la conca de Cala Llombards i aboca les aigües dins es Torrent d'en Beu.
 
Torrent d'en Grimalt, es
Fonètica: «Ç«NRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515.5
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic i terreny de forma irregular amb conradissos i pletes, 
situat a s’Alqueria Blanca, entre es Torrent d'en Relleta (del qual rep l'aigua) i es Torrent 
d'en Jaume Ponç (en el qual desguassa). Pertany a la conca de ses Fonts de n'Alis.
 
Torrent d'en Guinyona, es
Fonètica: «Ç«ïÈø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512
Situació: interior
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Part alta d'un curs torrencial santanyiner que, després de rebre el sobrant de les 
aigües de sa Bassa Seca, desguassa dins es Torrent de na Romeguera, tributari de la 
conca de Cala Santanyí.
 
Torrent d'en Jana, es
Fonètica: «Ç«ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres i cap d’una conca hidrogràfica, de forma irregular, 
d’uns 600 m per uns 500 m, situat a Santanyí, entre sa Caseta, na Bordissot, Son Lloca, 
n’Albacor, na Melis, Son Paulo, Son Colombars i ses Roques d’en Biga. Pertany a la 
conca de s’Amarador i aboca les aigües dins es Torrent d’en Roig.

1796, el torrent d’en Jana. PSC.
1818, al torrent d’en jane. Apeo de Garay (Santanyí).
1844, del torrent d’en Jana. PcP.
1848, el torrent d’en Jana. PcT.
1868, 2 de juny, el Torrent d’en Jana. PcJA.
1898, Es Torrent d’en Jane. PcR.
 
Torrent d'en Jana, es
Fonètica: «Ç«ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic de la conca de Cala Santanyí que desguassa dins es 
Torrent d'en Bragues. És un terreny situat entre es Cap de sa Paret i n'Ebrí. El topònim 
no gaudeix de la popularitat que té l'altre nom idèntic de Santanyí.

1880, 14 de març. Joan Ferrer, àlies Jana, demana a l'ajuntament «la cesión de una insignificante porción 
de terreno colindante en su propiedad denominada torrent d'en jane». La cessió afavoriria el camí que va a 
Cala Santanyí. LAAS. 
 
Torrent d'en Jaume Ponç, es
Fonètica: «Ç«ÇZ«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515.5
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic  i  terreny de forma irregular,  amb conradís i  pleta, 
situat a s’Alqueria Blanca. Pertany a la conca de ses Fonts de n’Alis, rep l’aigua des 
Torrent d’en Grimalt i desguassa dins es Torrent d’en Tià Moro.
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Torrent d'en Larion, es
Fonètica: «Ç«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 515
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic de la conca de s'Amarador que aboca les aigües dins 
es  Torrent  d'en Paulo.  El  malnom  Larion deu ser  de procedència espanyola, afèresi 
d'Hilarión. Diuen, però, que qui el portava era un santanyiner que vivia a la placeta de la 
Canal,  al  costat  de  Can  Ròssecs.  Cf.  Larion,  en  el  nom  d’una  partida  de  terra 
d’Ulldecona, transcrit Larión per l’autor del recull (P. Poy, 2006: 308).
 
Torrent d'en Manento, es
Fonètica: «Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Part alta d'un curs torrencial de la conca de Cala Santanyí, que aboca les aigües 
dins es Torrent de Can Moja. Dóna nom a un terreny de forma irregular, on alternen 
conradissos i restes de pletes. Modernament, també se'n diu es Torrent des Mestre i es 
Torrent de Cas Mestre.
 
Torrent d'en Massotí, es
Fonètica: «Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada des Torrent de na Massotí,  situat a la Costa, dins na 
Massotí, vora na Campins.
 
Torrent d'en Miquel Eulària, es
Fonètica: «Ç«ÇE«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515.5
Situació: interior

Denomincació  secundària,  no  cartografiada,  des  Torrent  d'en Tomàs,  situat  a 
s’Alqueria Blanca, entre es Torrent d'en Timpanyo i es Torrent d'en Cosmet.
 
Torrent d'en Moja, es
Fonètica: «Ç«È�Z«
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Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic santanyiner, situat a Cala Figuera, dins la conca des 
Caló d'en Busques.  Rep l'aigua provinent   des  Torrent  des Molí  des  Saig i  l'aboca, 
juntament amb les des Torrent d'en Reüll, dins es Torrent des Oms.
 
Torrent d'en Mojarala, es
Fonètica: «Ç«Z«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic de la conca de Cala Santanyí que recull les aigües des 
Torrent d'en Vila per ajuntar-les després a les des Torrent d'en Romeguera. Mojarala és 
metàtesi de majorala, femení de majoral.
 
Torrent d'en Morer, es
Fonètica: «Ç«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic i conradís sense arbres, de forma irregular, situats a 
Santanyí,  a  la  conca  de  s'Amarador,  entre  es  Torrent  d'en  Llaneres  i  s'Estany  de 
s'Amarador. Morer és malnom de Santanyí.
 
Torrent d'en Mut, es
Fonètica: *«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, situat en alguna conca hidrogràfica d'ubicació desconeguda.

1879, torren d'en Mut. PSS.
 
Torrent d'en Neo, es
Fonètica: «Ç«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512
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Situació: interior

Fragment  de  curs  hidrogràfic  de  la  conca  de  Cala  Santanyí,  situat  entre  es 
Torrent de Mestre Tià Nin, del qual rep les aportacions, i s'Hort d'en Confit. Hi havia 
alguns conradissos.
 
Torrent d'en Neo, es
Fonètica: «Ç«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada, i potser més antiga, des Torrent d'en Selva, que forma 
part de la conca de Cala Llombards i desguassa vora es Pou de na Frare.
 
Torrent d'en Paulo, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 515.5
Situació: interior

Curs hidrogràfic santanyiner, de la conca de s'Amarador, que, després de rebre 
les aportacions des Torrent d'en Boguet i passar per dins s'Hort d'en Talaia, desemboca a 
la platja de s'Amarador.
 
Torrent d'en Pere Sord, es
Fonètica: «Ç«ÇR«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515
Situació: interior

Fragment del curs hidrogràfic santanyiner, des Torrent de s'Amarador, situat a 
baix de sa Costa d'en Ribes, que aboca l'aigua dins es Torrent de Can Llaneres, lloc on 
conflueix es Torrent de sa Bassa Serra.
 
Torrent d'en Pipes, es
Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514
Situació: interior

Afluent santanyiner, des Torrent  des Caló d'en Boira, situat  vora s'Eriçó d'en 
Ferrereta. Poc abans de la confluència amb es Torrent d'en Conill hi ha un forn de calç.
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Torrent d'en Poncet, es
Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Torrent d'en Vila, terreny i curs hidrogràfic de la 
conca de Cala Santanyí, situat entre es Torrent d'en Colomí i ses Rotes.

1818, torren[t] d'en Ponset. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Torrent d'en Proenç, el
Fonètica: *«Ç«RÈE
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'una  conca  hidrogràfica  de  Santanyí,  de  localització 
desconeguda, situada aproximadament per la zona de s'Amarador. 

1857, 20 de desembre, el torrent d’en Prohens. PcGe. 
1858, 31 de desembre, «lo estany, hasta el camino que conduce al cap d'en Moro y el torrente que llaman 
d'en Proens». L'aparició de l'article personal que acompanya la paraula moro és imputable a un error de 
l'escrivà. PcCn.

Torrent d'en Regarrec, es
Fonètica: «Ç««Æ«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 514.5
Situació: interior

Curs hidrogràfic santanyiner molt curt, de la conca de s'Amarador, tributari des 
Torrent Fondo. El malnom Regarrec, d'etimologia desconeguda, tal vegada basat en una 
onomatopeia, és propi de Santanyí.

1876, 2 de novembre, el Torrent d’en Reguereg. PcMa.
 
Torrent d'en Relleta, es
Fonètica: «Ç««È9««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior
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Sector de curs hidrogràfic, situat a s'Alqueria Blanca, tributari des Torrent d'en 
Grimalt.  Es troba entre es Cantó de Cala Llonga i es Camí de sa Cova d'en Cabrer. 
Pertany a la conca de ses Fonts de n'Alis i també es coneix amb el nom modern des 
Torrent d'en Vellana.
 
Torrent d'en Reüll, es
Fonètica: «Ç««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514
Situació: interior

Curs hidrogràfic santanyiner, de la conca des Caló d'en Busques, que neix vora 
la carretera de Cala Figuera i desguassa dins es Torrent des Oms.
 
Torrent d'en Roig, es
Fonètica: «Ç«È�S
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 514
Situació: interior

Curs  hidrogràfic  santanyiner,  de  la  conca  de  s'Amarador,  d'uns  2300  m  de 
recorregut. Neix de la confluència des Torrent de na Garró i es Torrent d'en Bonjesús i 
desguassa dins es Torrent de s'Amarador, juntament amb es Torrent Fondo. Té un curs 
molt definit amb continus canvis de direcció que li fan descriure cinc o sis marrades. El 
nom possiblement prové de la gran quantitat de call vermell (terra roja) que transporten 
les seves avingudes, tot i que el fet de ser propietat dels qui n'han heretat l'adjectiu com 
a malnom ha comportat l'aparició de la preposició i l'article personal. És, alhora, una 
supervivència del nom desaparegut del Rafal Roig (vegeu l’entrada corresponent), que 
havia estat de la família Vicens. És interessant observar que els Vicens que tenen Roig 
com a malnom són, per regla general, propietaris de terres en aquest torrent.

El topònim excedeix de molt els límits del llit torrencial i s'aplica també a un 
territori lat que queda comprès entre sa Bassa Nova, Son Paulo, na Xorra, na Turca, etc.

CTM, es Torrent Roig; MGM, Torrent Roig, 43-4b. Cal fer l'observació que el topònim actual sempre du 
preposició i article personal.

1747, 24 de setembre. S'encanta un tros de comuna fins al torrent d'en Roig. RRV (2000: 167).
1760, 25 de setembre, «camí per el qual se va en el torrent d'en Roig». PcLl.
1793, el torrent d'en Roig. PSC.
1806, Miquel Vidal declara haver sembrat un quartó i mig de vinya en el torrent d'en Roig. RRV (2000: 
187).
1811, 7 de gener, el torrent d'en Roig. PcLl. 
1818, torrent roix / Torren d'en Roig (sic) / al Torrent Roig. Apeo de Garay (Santanyí).
1824, el Torrent d'en Roig. PSS.
1834, el Torrent d'en Royg. PcR.
1836, el Torrent d'en Roix o los Rotons. PcR.
1858, 31 de desembre, el torrent d'en Roig. PcCn.
1879, torren d'en Roig. PSS. 
1912, 21 de març, Ne Suau o Torrent d'en Roig. PcJA.
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Torrent d'en Romeguera, es
Fonètica: «Ç««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512
Situació: interior

Variant  no cartografiada des  Torrent  de na Romeguera, de la  conca de Cala 
Santanyí, situat entre sa Pleta i sa Barraca.

CTM, p. 2928; MGM, 43-3e.
 
Torrent d'en Sard, es
Fonètica: «Ç«ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Fragment de curs torrencial,  situat  a  s’Alqueria  Blanca,  entre es Rotons  d'en 
Vetla i na Paratjal, prop des Torrent de sa Cova d'en Cabrer. Pertany a la conca de ses 
Fonts de n'Alis.
 
Torrent d'en Selva, es
Fonètica: «Ç«È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Curs  hidrogràfic  d'uns  800  m  de  longitud,  pertanyent  a  la  conca  de  Cala 
Llombards, que desguassa vora es Pou de na Frare. Se'l  coneix també amb el nom, 
potser més antic (?), des Torrent d'en Neo.
 
Torrent d'en Tanca, es
Fonètica: «Ç«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 516.5
Situació: interior

Variant no cartografiada i moderna des Torrent d'en Blanca, situat a s'Alqueria 
Blanca, entre es Comellar d'en Banyeta i es Torrent de sa Cova des Gat.
 
Torrent d'en Tià Moro, es
Fonètica: «Ç«È�R
Terme: Santanyí

1788



Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515.5
Situació: interior

Fragment de curs hidrogràfic  i  terreny de forma irregular,  amb conradissos  i 
pleta, situat entre es Torrent d'en Jaume Ponç (del qual rep les aportacions) i sa Comuna 
de Son Moro. Pertany a la conca de ses Fonts de n'Alis.
 
Torrent d'en Timoner, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny curiablanquer, mig conradís,  mig pleta,  i  punt  de naixença d'un curs 
hidrogràfic secundari que, rost avall, aboca l'aigua dins es Torrent des Jai i desguassa 
finalment a ses Fonts de n'Alis.
 
Torrent d'en Timpanyo, es
Fonètica: «Ç«Èø
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515.5
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic  curiablanquer, situat  entre es Torrent  de l'Amo en 
Tomeu Domingo (del qual rep l'aigua) i  es Torrent d'en Tomàs (en el  qual l'aboca). 
Pertany a la conca de ses Fonts de n'Alis.
 
Torrent d'en Tomàs, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515.5
Situació: interior

Topònim curiablanquer, dispers, aplicat a dos sectors d'un curs torrencial de la 
conca de ses Fonts de n'Alis, situats entre es Torrent d'en Timpanyo (precedent) i es 
Torrent d'en Cosmet (següent). També se'n diu es Torrent d'en Miquel Eulària. Enmig 
dels dos fragments es troba es Torrent des Degotís. 
 
Torrent d'en Veça, es
Fonètica: «Ç«MÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512
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Situació: interior

Terreny santanyiner de forma irregular, situat dins un curs torrencial que aboca 
les aigües dins es Torrent d'en Romeguera i  en última instància dins Cala Santanyí. 
També és denominat es Torrent des Fariners.

1857, 20 de desembre, el torrent d’en vesa. PcGe.

Torrent d'en Vellana, es
Fonètica: «Ç«M«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515
Situació: interior

Variant no cartografiada i moderna des Torrent d'en Relleta, situat a s'Alqueria 
Blanca, entre es Cantó de Cala Llonga i es Camí de sa Cova d'en Cabrer. El malnom 
Vellana és propi de s'Alqueria Blanca, tot i que també hi és a Calonge i a Santanyí.

1893,  2 de juny, el Torrent d'en Vellana. LAAS. L'atribució d'aquest document a aquest indret no és 
segura.
 
Torrent d'en Verger, es
Fonètica: «Ç«M«RÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511
Situació: interior

Tancat de forma irregular, d'uns 300 m de llargària, per uns 275 m d'amplària, 
ocupat per sementerr sense arbres i pletes, i  solcat pel torrent que li dóna nom. Està 
situat entre ses Dispenses i ses Rotes d'en Clar.
 
Torrent d'en Versa, es
Fonètica: «Ç«MÈER«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 513.5
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic, situat a Santanyí, entre s'Eriçó i sa Talaia Vella. És el 
tram inicial del torrent que desaigua en es Caló d'en Busques. Hi creix la colònia més 
important del terme de l'espècie Ophrys lutea.

El malnom Versa, present en aquest topònim, és possiblement una ultracorrecció 
de  vessa (cf.  cossari >  corsari).  A  Santanyí,  com  a  altres  indrets  (Porreres,  per 
exemple), se sent sovint versa en comptes de vessa. És possible, però, que el mot antic 
fos veça. Fan pensar això topònims com sa Tanca d'en Veça.
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Torrent d'en Vica, es
Fonètica: «Ç«MÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 517
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic de la conca de Portopetro, situat a s'Alqueria Blanca, 
en la confluència des Torrent d'en Bielet, que ve dellà sa Conca i es Torrent de sa Cova 
des Gat, provinent de na Clavet, a través des Barranc. Dóna nom a una tanca de forma 
irregular, amb conradís i pleta, també coneguda amb el topònim modern des Torrent de 
ses Frites. L'antropònim Vica deu ser una feminització del llinatge Vic.
 
Torrent d'en Vila, es
Fonètica: «Ç«MÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de  forma irregular  i  sector  de  curs  hidrogràfic  de  la  conca  de  Cala 
Santanyí, situat entre es Torrent d'en Colomí i ses Rotes. És un conradís amb arbres, 
dividit en quatre o més tanques. També rep el nom des Torrent d'en Poncet.
 
Torrent d'en Xixili, es
Fonètica: «Ç«SÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic i terreny de forma irregular, situat a Santanyí, entre ses 
Valentines i es Torrent d'en Bassa, en el qual aboca l'aigua per sota un rústec pont de 
tres ulls coberts amb lloses planes. En el centre del llit del torrent hi ha un petit aljub 
que està tapat de lloses planes i no de volta com és habitual. La cobertura és parcialment 
esfondrada. Pertany a la conca de s'Amarador. El malnom Xixili és prové de Cecili, per 
palatalització.
 
Torrent de Baix, el
Fonètica: *«Ç«ÈBS
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior
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Nom desaparegut d'un curs hidrogràfic no localitzat, tal vegada identificable com 
a variant antiga des Torrent des Vedells, situat a Calonge, a la conca de Cala Llonga, 
entre es Torrent d'en Vetla i na Puig.

1864, el Torrent de Baix. PcGV.
 
Torrent de Ca na Frare, es
Fonètica: «Ç«Ç«ÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Torrent de na Frare, situat entre es Torrent des Pou, 
de Son Morlà, i s'Estany de Cala Llombards.
 
Torrent de Ca na Metge
Fonètica: «Ç«Ç«ÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: interior

Depressió i terreny santanyiner de forma trapezoïdal, mig conradís i mig pleta, 
situat  entre  sa  Comuna  de  sa  Torre  d'en  Beu  i  s'Estret  des  Temps,  dins  la  conca 
hidrogràfica des Caló de ses Faves.
 
Torrent de Cal Reiet, es
Fonètica: «Ç«ÇÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic de la conca de Cala Santanyí, situat entre es Torrent 
d'en Bragues i es Pins d'en Bernat Banyeta. En aquest lloc es construí la depuradora de 
Cala Santanyí.
 
Torrent de Cala Figuereta, es
Fonètica: «Ç«Ç«ÆÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508
Situació: interior

Curs hidrogràfic situat en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, que neix a ses 
Rotes Noves i desemboca a Cala Figuereta a través d'un recorregut no gaire superior als 
500 m. Forma un barranc molt encaixat que queda una mica suspès a la desembocadura. 
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Hi ha una vegetació esponerosa de mates i romeguers que dificulten la penetració. A la 
paret de la cara nord s'obrin tres coves artificials talaiòtiques, una de les quals és amb 
columnes.
 
Torrent de Can Llaneres, es
Fonètica: «Ç«Ç´«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic santanyiner, de la conca de s'Amarador, situat entre la 
desembocadura des Torrent de sa Bassa Serra i es Torrent d'en Morer.
 
Torrent de Can Moja, es
Fonètica: «Ç«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic de la conca de Cala Santanyí que recull les aigües des 
Torrent d'en Manento  i les aboca dins es Torrent des Metge Manresa. Dins la mateixa 
finca, hom distingeix entre es Torrent Vell i es Torrent Nou.
 
Torrent de Cas Mestre, es
Fonètica: «Ç«RÈER«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada i moderna des Torrent d'en Manento, situat a Santanyí, 
entre Son Moja i na Barcelona.
 
Torrent de la Sima, el
Fonètica: *«Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Curs  hidrogràfic  de  localització  desconeguda.  Segons  el  mestre  Coromines 
(DECat, s. v.), sima 'avenc' no és mot patrimonial català, tot i que apunta la possibilitat 
que sigui un mossarabisme en terres valencianes. Cal considerar la possibilitat que es 
tracti d’una mala lectura meva o d’un error de l’escrivà en comptes de Torrent de la 
Sínia.
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1858, 31 de desembre, torrent de la Sime. PcCn.

Torrent de la Sínia, el
Fonètica: *«Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Curs hidrogràfic de localització desconeguda. 

1857, 20 de desembre, «la pieza de tierra llamada torrent de la sínia». PcGe.

Torrent de l'Amo en Tomeu Domingo, es
Fonètica: «Ç«ÇÇDÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Fragment de curs hidrogràfic, situat a s'Alqueria Blanca, entre es Torrent de sa 
Cova d'en Cabrer, del qual rep l'aigua i es Torrent d'en Timpanyo, en el qual l'aboca. És 
tributari de ses Fonts de n'Alis.

Torrent de Mavi, es
Fonètica: *«Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 513.5
Situació: interior

Nom desaparegut, variant antiga de na Turca que apareix en les escriptures de la 
finca, segons informacions orals. Aglutinació d'un antic Torrent de ma Àvia.
 
Torrent de Mestre Tià Nin, es
Fonètica: «Ç«ÇER«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512
Situació: interior

Fragment de curs hidrogràfic de la conca de Cala Santanyí, situat entre sa Rota 
d'en Nova i Son Fenàs. Conegut també sota el nom des Torrent del Sen Tià Nin, és un 
terreny d'antics conreus en terrasses, sostengudes per murs de contenció (parats). S'hi 
troben diverses barraques de roter i un aprés construït amb parets seques, que potser és 
el més ben conservat de tot el territori objecte d'estudi. 
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Torrent de n'Ebrí, es
Fonètica: «Ç««ÈBR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Torrent d'en Bragues, curs hidrogràfic de la conca 
de Cala Santanyí, situat entre n'Ebrí i na Parra.
 
Torrent de na Frare, es
Fonètica: «Ç««ÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511.5
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic de la conca de Cala Llombards, situat entre es Torrent 
des Pou i s'Estany de Cala Llombards, conegut també amb el nom des Torrent de Ca na 
Frare.
 
Torrent de na Garró, es
Fonètica: «Ç««Æ«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 513
Situació: interior

Tanca conradissa santanyinera amb arbres, de forma trapezoïdal, situada en el 
punt de confluència del torrent que prové de Son Garrot Fondo i el que s'origina a sa 
Bassa Nova. Curs avall s'hi afegeix es Torrent d'en Bonjesús i formen es Torrent d'en 
Roig.
 
Torrent de na Manyana, es
Fonètica: «Ç«««Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 510.5
Situació: interior

Curs hidrogràfic, situat a Son Morlà, entre ses Rotes de Maria i So n'Amer. Amb 
300 m de recorregut, pertany a la conca de Cala Llombards. De la confluència d'aquest 
torrent i es Torrent d'en Felip neix es Torrent des Porcs.
 
Torrent de na Massotí, es
Fonètica: «Ç«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
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Latitud: 4359.5
Longitud: 511
Situació: interior

Hidrònim santanyiner que descriu la part encaixada d'una conca hidrogràfica que 
drena les aigües que corren entre es Puig Gros i es Turó d'en Balutxo, les aboca després 
dins es Camp d'en Bover i arriben finalment en es Camp d'en Torrella, on són engolides 
pels avencs. La part més marcada del torrent se situa sobre la corba de nivell dels 100 
m. També en diuen es Torrent d'en Massotí i es Torrent de na Mussotí.
 
Torrent de na Mussotí, es
Fonètica: «Ç««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 511
Situació: interior

Variant no cartografiada des Torrent de na Massotí, situat dins na Massotí, vora 
na Campins.

Torrent de na Romeguera, es
Fonètica: «Ç«««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512
Situació: interior

Sector de curs torrencial de la conca de Cala Santanyí, que rep les aigües des 
Torrent d'en Veça i es Torrent d'en Guinyona i les barreja després amb les des Torrent 
d'en Mojarala. És designat també amb el nom des Torrent d'en Romeguera.

El  25 de febrer de 1524 es troba un Antoni  Albert  Romaguera en la relació 
d'agermanats (M. Danús, 1990: 162).
 
Torrent de na Rossellona, el
Fonètica: *«Ç«««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny no localitzat, emplaçat dins un curs hidrogràfic.

1878, 28 de maig, el Torrent de Ne Roseyona. PcJA.
 
Torrent de na Secorrada, es
Fonètica: «Ç«««ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
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Longitud: 511
Situació: interior

Curs torrencial  situat  a la  Costa,  que davalla  de sa  Talaia des Pi.  Només és 
visible dins na Secorrada, ja que més avall es perd.

Torrent de na Vetla, es
Fonètica: «Ç««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny  en  forma  de  trapezi  rectangle,  amb  conradissos  i  pletons,  situat  a 
Calonge, dins un curs hidrogràfic de la conca de Cala Llonga,  entre es Torrent i  es 
Torrent des Vedells. Vetla és malnom de s'Horta.
 
Torrent de s'Almunia, es
Fonètica: «Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: interior

Curs hidrogràfic situat en es Llombards, entre la partió des Rafal des Porcs i sa 
Marina d'en Cama. Rep les aportacions de diversos torrents que hi conflueixen, tals com 
es Torrent des Tiulot, es Torrent d'en Blai Blai i es Torrent des Comellars. El recorregut 
és d'uns 350 m i desemboca a s'Almunia, lloc del qual pren el nom.
 
Torrent de s'Amarador, es
Fonètica: «Ç«««R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 515
Situació: interior

Fragment d'un curs torrencial santanyiner, que va des del punt de confluència des 
Torrent  d'en  Roig  i  es  Torrent  Fondo  i  la  desembocadura,  a  s'Amarador.  Té  un 
recorregut d'uns 1500 m i va sempre encaixat. El llit sol estar ocupat per conradissos 
amb figueres. Hi ha restes de diverses sínies. La desembocadura es fa dins l'estany del 
mateix nom.
 
Torrent de s'Avencàs, es
Fonètica: «Ç«««È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 505.5
Situació: interior
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Curs  hidrogràfic  llombarder,  situat  a  sa  Vallet,  dins  es  Verger.  Neix  dins  es 
Matar Gran, no gaire lluny de s'Avenc des Matar, del qual pren el nom, ja que és molt 
possible que antigament s'hagués dit s'Avencàs. De la corba de nivell dels 60 m baixa 
fins a desembocar a s'Estany de ses Gambes, després d'escampar-se per dins es Camp 
d'en Vicenç. Majoritàriament se'n diu es Torrent des Verger, ja que aquesta denominació 
antiga és a punt de desaparèixer.

Un document de 23 d'octubre de 1704, parla de la frontera de la marina passant 
per l'aljub, fins a la barrera del Truc (actualment es Tancat d'en Turc?), fins a l'Avencàs. 
RRV (2000: 159).
 
Torrent de sa Bassa Serra, es
Fonètica: «Ç««Ç«ÈE«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 515
Situació: interior

Curs hidrogràfic santanyiner, d'uns 1200 m de recorregut, que neix a sa Bassa 
Serra i desemboca en es Torrent de s'Amarador, dins el sector dit es Torrent de Can 
Llaneres.
 
Torrent de sa Conca, es
Fonètica: «Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 516.5
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic, situat entre s'Alqueria Blanca i Calonge, d'uns 750 m 
de recorregut, una mica encaixat. Rep les aigües provinents de sa Conca i les aboca dins 
es Torrent d'en Bet, que no és altra cosa que la continuació del mateix curs amb canvi de 
nom, motivat  per un canvi de propietat.  És un terreny ombrívol  i  boscós que conté 
espècies vegetals de vegades úniques en el terme, tals com la rara Sibthorpia africana,  
Cheilanthes pteridioides, Asplenium petrarchae, Asplenium onopteris, etc.
 
Torrent de sa Cova d'en Cabrer, es
Fonètica: «Ç««Ç�«D««ÈBR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Fragment de curs torrencial curiablanquer, situat entre es Serral d'en Sard i es 
Rotó des Pujolets. Rep l'aigua de sa Pleta d'en Roig i l'aboca dins es Torrent de l'Amo en 
Tomeu Domingo. Pertany a la conca de ses Fonts de n'Alis.
 
Torrent de sa Cova de sa Plana, es
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Fonètica: «Ç««Ç�«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 507
Situació: interior

Denominació secundària, no cartografiada, des Torrent des Bous, situat  en es 
Llombards, dins es Rafal des Porcs i dins sa Plana.
 
Torrent de sa Cova des Gat, es
Fonètica: «Ç««Ç�«D«RÈÆ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 516.5
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic de la conca de Portopetro, situat a s'Alqueria Blanca 
entre na Gat i es Barranc. Rep l'aigua des Torrent d'en Blanca i l'aboca dins es Torrent 
d'en Vica. Pren el nom d'una cova situada dins el seu recorregut.
 
Torrent de sa Mesa, es
Fonètica: «Ç««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 509.5
Situació: interior

Curs hidrogràfic llombarder, paral·lel a la costa, situat en es Rafal des Porcs, dins 
sa  Mesa.  Té un recorregut  d'uns  500 m.  Vers  la  meitat  del  traçat,  fou  capturat  pel 
retrocés de la costa, de tal manera que hi té una desembocadura que no és la primitiva. 
 
Torrent de sa Tanca, es
Fonètica: «Ç««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, dividit  en quatre tanques i 
situat entre Son Moja i es Torrent d'en Mojarala. Es Torrent de sa Tanca no està situat 
dins el llit hidrogràfic, sinó que és un dels costers des Torrent d'en Mojarala. Porta el 
nom de la família propietària, dita de sa Tanca.
 
Torrent de ses Aglaneres, es
Fonètica: «Ç«««Ä«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
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Longitud: 514
Situació: interior

Curs hidrogràfic santanyiner, molt curt, situat a Cala Figuera. Desguassa en es 
Caló  d'en  Busques.  A  la  desembocadura  hi  ha  una  petita  colònia  d'oms  (Ulmus 
campestris)  d'una  gran  bellesa.  Hi  ha  les  alzines  (a  Santanyí  aglaneres,  car  alzina 
designa la llenya del mateix arbre quan és per obrar) que en motiven la denominació. 
També es diu, minoritàriament, es Torrent de ses Barques.
 
Torrent de ses Barques, es
Fonètica: «Ç««RÈB«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514
Situació: interior

Variant no cartografiada des Torrent de ses Aglaneres, situat a Cala Figuera, en 
es Caló d'en Busques.  A la  desembocadura els mariners i  els  estiuejants  solen tenir 
barques varades, o més tost  dretes, vora les parets d'algunes cases. No és nom molt 
popular, ni sembla que pugui ser gaire antic.
 
Torrent de ses Frites, es
Fonètica: «Ç««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 517
Situació: interior

Variant  moderna,  no  cartografiada,  des  Torrent  d'en  Vica,  de  la  conca  de 
Portopetro,  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  entre es  Torrent  d'en Bielet  i  sa  Pleta  de  na 
Timonera. Sobre el malnom, vegeu: Ca ses Frites.
 
Torrent de ses Mates Negres, es
Fonètica: «Ç««RÇ«È«ÄR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515
Situació: interior

Curs torrencial curiablanquer, que neix per la zona de na Batiada i desguassa 
dins es Torrent d'en Tomàs. Pertany a la conca de ses Fonts de n'Alis. El nom és aplicat 
al tram final, ja prop de la confluència, entre sa Rota des Pi i es Rotó. També en diuen 
es Comellaró des Eulàries.
 
Torrent de Solimina, es
Fonètica: «Ç«�È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
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Latitud: 4355
Longitud: 516
Situació: interior

Curs  hidrogràfic  santanyiner,  molt  curt,  d'uns  400  m  de  recorregut,  que 
desemboca a Solimina.
 
Torrent de Son Durí, es
Fonètica: «Ç«Ç�ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny  forestal  de  forma  irregular,  mig  urbanitzat,  i  depressió  situada  a 
Portopetro,  dins  Son  Durí,  entre  es  Pou  de  Son  Durí  i  sa  Rota  des  Patró.  El  curs 
hidrogràfic, d'uns 1200 m de recorregut, neix vers na Portopetra i desguassa en es Caló 
des Moix.
 
Torrent de Son Morlà, es
Fonètica: «Ç«Ç�È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511.5
Situació: interior

Nom santanyiner, general  per  a tot  el  curs  torrencial  de la  possessió  de Son 
Morlà,  el  qual  té  2100 m de  recorregut  i  va  des  Passatge  de  Son  Morlà  fins  a  la 
desembocadura, a Cala Llombards. 
 
Torrent del Cul del Cove, el
Fonètica: *«Ç««È�
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'una conca hidrogràfica de Santanyí, situada a lloc desconegut. 
Sent de cognom Covas el propietari, podem sospitar que la seva situació fos per l'àrea 
de s'Amarador, on, per altra banda, els Llaneres, propietaris del document, tenen moltes 
terres.
Hem d'entendre el nom en el sentit metafòric d'indret allunyat i recòndit. La paraula 
cove,  (<  COPHINU)  ja  apareix  en  el  document  sota  la  forma assimilada  covo,  però  a 
Santanyí  i  s'Alqueria  Blanca  encara  perviu,  juntament  amb  covonet,  el  derivat  no 
assimilat de covenet (cf. homenet, recollit a Artà). Una varietat de figues de Santanyí és 
deia  de cul de cove, però és difícil de saber si pot haver tengut alguna relació amb el 
torrent que ens ocupa.
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1782, 17 d'octubre, el Torrent del cul del Covo. PcLl. 
 
Torrent del Sen Tià Nin, es
Fonètica: «Ç«ÇÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512
Situació: interior

Variant no cartografiada des Torrent de Mestre Tià Nin, situat a la conca de Cala 
Santanyí, entre sa Rota d'en Nova i Son Fenàs.
 
Torrent des Bous, es
Fonètica: «Ç«RÈB�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348
Longitud: 507
Situació: interior

Breu curs hidrogràfic, situat en es Llombards, dins es Rafal des Porcs, a sa Plana. 
Té  un  recorregut,  quasi  gens  encaixat,  d'uns  350  m.  La  vegetació,  barraquera,  està 
composta per pins, savines i mates. S'hi veuen cebes marines, romaní i estepa negra. Poc 
abans de la desembocadura, queda suspès, a uns 20 o 25 m de la mar. Secundàriament 
es diu es Torrent de sa Cova de sa Plana.
 
Torrent des Bous, es
Fonètica: «Ç«RÈB�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511
Situació: interior

Variant  no  cartografiada  des  Torrent  des  Porcs,  situat  a  Santanyí,  dins  Son 
Morlà, entre ses Rotes Noves i es Macs Vermells.
 
Torrent des Bufador, es
Fonètica: «Ç«RB«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: interior

Curs  hidrogràfic  d'uns  400  m  de  longitud,  situat  en  es  Llombards,  dins  sa 
Comuna, vora es Caló de n'Adrover. Torrent curiós que no desemboca directament dins 
la  mar,  sinó  dins  la  perforació  marina des  Bufador  de  sa  Comuna (vegeu l’entrada 
corresponent). En el tram final corre força encaixat.
 
Torrent des Caló d'en Boira, es
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Fonètica: «Ç««ÇD«È�R«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4354
Longitud: 514.5
Situació: interior

Curs  hidrogràfic  santanyiner,  situat  a  Cala  Figuera,  que  s'origina  amb  la 
confluència  des  Torrent  d'en Conill  i  es  Torrent  d'en  Pipes.  Entre  la  vegetació  que 
cobreix el llit i els costers, hi ha un forn de calç i un rotle de sitja de carboner i prop de 
la desembocadura dos pous antics. Un es troba a uns 50 m de la mar, a la part nord. És 
de planta rectangular amb els angles arrodonits, d'1'20 m per 1'70 m. El nivell de l'aigua 
es troba a 1'50 m (estiu de 2000). Hi creix un bordall de figuera. Regava un petit hortet. 
Prop hi ha un fasser alt, ja dins el pla encimentat vora la mar.
 
Torrent des Caló de n'Adrover, es
Fonètica: «Ç««ÇD««DRÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 510.5
Situació: interior

Curs  hidrogràfic  d'uns  250  m  de  longitud,  situat  en  es  Llombards,  dins  sa 
Comuna,  entre  la  partió  de  So  n'Amer  i  es  Caló  de  n'Adrover  que  és  el  lloc  on 
desemboca, vora es Torrent des Bufador.
 
Torrent des Clos, es
Fonètica: «Ç«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, situada a Calonge, prop des Corrals Nous, entre es 
Torrent  d'en  Galerí  i  es  Torrent.  El  determinant  indica  el  malnom  de  la  família 
propietària.
 
Torrent des Comellars, es
Fonètica: «Ç««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 509.5
Situació: interior

Curs hidrogràfic d'uns 250 m de longitud, tributari des Torrent de s'Almunia, 
situat dins es Comellars. Es diu també es Torrent d'en Cama.
 
Torrent des Degotís, es
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Fonètica: «Ç«RD«ÄÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 515.5
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic  curiablanquer, de la conca de ses Fonts de n'Alis, 
situat entre els dos llocs dits es Torrent d'en Tomàs. El topònim fa referència as Degotís 
d'en Carles, situat a un dels costers de la depressió.
 
Torrent des Fariners, es
Fonètica: «Ç««RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355
Longitud: 512
Situació: interior

Denominació moderna, no cartografiada, des Torrent d'en Veça, sector d'un curs 
hidrogràfic que aboca les aigües dins es Torrent d'en Romeguera i finalment dins Cala 
Santanyí.
 
Torrent des Jai, es
Fonètica: «Ç«ÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 516
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic, situat a s'Alqueria Blanca, tributari de la conca de ses 
Fonts  de n'Alis.  Rep l'aigua des Torrent  d'en Timoner i  l'aboca dins  es  Torrent  des 
Ponços. No és coneguda la identitat del jai que motivà el nom d'aquesta depressió, però 
el seu prenom és evident, ja que ens el revela el topònim de la tanca veïna, dita es Pi des 
Jai Toni.

1818, torrent Jay / al torrent del Jay / Torrent del Jay. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Torrent des Màrmols, es
Fonètica: «Ç«RÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 507.5
Situació: interior

Curs hidrogràfic llombarder, situat en es Rafal des Porcs, dins el tancat dit es 
Màrmols. És el resultat de la confluència de dos torrents, un dels quals neix dins ses 
Rotes Velles i té un recorregut total aproximat d'un km. És un torrent bastant encaixat, 
amb parets d'una trentena de metres que creen unes certes condicions higròfiles que 
permeten  el  desenvolupament  de  la  colònia  més  meridional  de  l'illa  d'estepa  joana 
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(Hypericum balearicum). A un dels marges del torrent hi ha una cova artificial de planta 
allargada que, segons un informant, havia servit de d'aixopluc de porcs.
 
Torrent des Mestre, es
Fonètica: «Ç«RÈER«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Variant no cartografiada i moderna des Torrent d'en Manento, situat a Santanyí, 
entre Son Moja i na Barcelona.

El topònim fa referència al mestre d'escola santanyiner Sebastià Tomàs Ferrando 
(1857-1943),  que  començà  la  docència  el  1881  i  s'agradava  de  portar  els  alumnes 
d'excursió a tal lloc, on a més d'esplaiar-se menjaven fruita de l’hort que hi tenia. Vegeu 
M. Barceló i Vidal (1996: 24 i ss).
 
Torrent des Metge Manresa, es
Fonètica: «Ç«RÇDZ««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic de la conca de Cala Santanyí, que condueix les aigües 
des Torrent de Can Moja i les aboca en es Pins d'en Bernat Banyeta, indret que recull les 
des Torrent de Cal Reiet.
 
Torrent des Molí des Saig, es
Fonètica: «Ç«RÇD«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic santanyiner, situat a Cala Figuera, aigües amunt des 
Caló d'en Busques. Rep les avingudes provinents des Torrent d'en Verça i les aboca dins 
es Torrent d'en Moja. El nom fa al·lusió a la pertinença del terreny a la família dita des 
Molí des Saig.
 
Torrent des Oms, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 514
Situació: interior

1805



Sector final d’un curs hidrogràfic santanyiner, situat a Cala Figuera, en es Caló 
d'en Busques. És el tram de 250 m comprès entre la confluència des Torrent d'en Moja i 
es Torrent d'en Reüll i la mar. Deu el nom a l'ulmetum més important dels quatre que es 
conservaven en el terme de Santanyí. Fou arrasat per enterrar-hi una tuberia d'aigües 
residuals. Per les penyes verticals que encaixen el llit,  creixia una esplèndida colònia 
d'Asplenium onopteris, ara en vies d'extinció per causa de l'excés de penetració solar. Hi 
havia  també  dos  peus  d'estepa  juana  (Hypericum balearicum).  Dels  antics  oms,  en 
queden  alguns  exemplars  sota  les  penyes,  com  a  testimonis  de  la  desapareguda 
frondositat. 

Hi ha alguna persona que dóna aquest nom al veí Torrent de ses Aglaneres, pel 
fet que també hi ha oms, i es crea així una certa confusió. En la tria de la situació del 
topònim ha prevalgut l'experiència de dos mariners vells que han fet  la vida a Cala 
Figuera i  la  importància  de l'associació  vegetal  que creix  aquí.  D'aquesta  depressió, 
també en diuen es Torrent d'en Busques.
 
Torrent des Ponços, es
Fonètica: «Ç«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic de la conca de ses Fonts de n'Alis i terreny de forma 
irregular, mig conradís i mig forestal, situat a s'Alqueria Blanca, entre es Torrent des Jai 
es Torrent d'en Carraixet.
 
Torrent des Porcs, es
Fonètica: «Ç«È�R
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511
Situació: interior

Curs hidrogràfic santanyiner, de la conca de Cala Llombards, situat a Son Morlà, 
entre ses Rotes Noves i es Macs Vermells. Rep les aigües des Torrent de na Manyana i 
des Torrent d'en Felip i les aboca dins es Torrent des Pou. És conegut també amb la 
denominació des Torrent des Bous.
 
Torrent des Portell, es
Fonètica: «Ç«RÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Curs hidrogràfic santanyiner, de la conca de Cala Llombards, situat a Son Morlà. 
Té uns 1000 m de recorregut i aboca les aigües dins es Torrent des Pou. La flora és de 
pins, ullastres, mates, baladres (Euphorbia dendroides) i poques savines. Hi ha un sol 
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exemplar  d'arbocera (Arbutus unedo) de soques ben gruixades.  S'hi  troba també una 
cova artificial prehistòrica de planta allargada, amb tres cambres laterals i avantcambra 
totalment  subterrània.  A sobre,  hi  ha  restes  de  pedrotes  que  podrien  ser  part  d'una 
naveta.
 
Torrent des Pou, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 511
Situació: interior

Sector de curs hidrogràfic santanyiner, de la conca de Cala Llombards, situat 
dins Son Morlà. Té uns 400 m de longitud i és la zona compresa entre la confluència des 
Torrent des Portell i es Torrent de na Frare. El nom està motivat per la presència des 
Pou de sa Marina.
 
Torrent des Sivinar, es
Fonètica: «Ç«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: interior

Curs  hidrogràfic  santanyiner,  de  no  gaire  més  de  250  m de  recorregut,  que 
desemboca en es Caló des Sivinar.
 
Torrent des Tiulot, es
Fonètica: «Ç«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny conradís de forma trapezoïdal i sector de curs hidrogràfic llombarder, de 
la conca de s'Almunia, situat aigües amunt des Torrent d'en Celler, entre sa Pleta d'en 
Piris i sa Comuna d'en Guillem Celler.
 
Torrent des Vedells, es
Fonètica: «Ç«R«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal, amb conradissos i pletes, situat a Calonge, dins un 
curs hidrogràfic de la conca de Cala Llonga, dit es Torrent, entre es Torrent de na Vetla, 
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del qual rep les aportacions, i na Puig. El topònim no descriu un torrent on pastura el 
bestiar  boví  jove,  sinó un terreny propietat  de la  família  de Cas Vedells.  Vegeu:  el 
Torrent de Baix.

Torrent des Verger, es
Fonètica: «Ç«R«RÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 505.5
Situació: interior

Denominació majoritària, no cartografiada, des Torrent de s'Avencàs, situat en es 
Llombards, a sa Vallet, dins es Verger.
 
Torrent des Vergeret, es
Fonètica: «Ç«R«ZÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4348.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Curs hidrogràfic llombarder, situat a sa Vallet, dins es Vergeret. El naixement és 
dins es Matar, devers els 60 m sobre el nivell de la mar. Quan entra dins es Vergeret es 
defineix més bé el recorregut, que fins i tot s'encaixa una mica, però després es perd 
dins n'Escolana i finalment desemboca a s'Estany de ses Gambes.
 
Torrent Fondo, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 514.5
Situació: interior

Sector d'un curs hidrogràfic santanyiner, de parets força verticals, situat entre na 
Pou, na Lluca i Son Porta. Rep l'aigua des Torrent d'en Bassa i l'aboca dins es Torrent de 
s'Amarador, en del punt denominat s'Hort d'en Vives. S'hi troba una cova natural, sense 
nom conegut, tancada per una paret i habilitada de temps antic a vivenda troglodítica. 
 
Torrent Nou, es
Fonètica: «È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Part baixa del curs hidrogràfic des Torrent de Can Moja, situat dins la conca de 
Cala Santanyí, entre es Torrent d'en Manento i es Torrent des Metge Manresa.
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Torrent Vell, es
Fonètica: «È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 512
Situació: interior

Part alta del curs hidrogràfic des Torrent de Can Moja, situat dins la conca de 
Cala Santanyí, entre es Torrent d'en Manento i es Torrent des Metge Manresa.

Torrentell d'en Gustinel·lo, es
Fonètica: ««Ç´«NÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 510.5
Situació: litoral

Curs  hidrogràfic  molt  curt,  pràcticament  un  saragall,  situat  a  la  costa 
llombardera, entre es Blanquer de sa Comuna i es Caló des Moro. És perpendicular a la 
costa i acaba suspès a uns 2 o 3 m sobre el nivell de la mar. Hi ha gent que de vegades 
hi pesca.  Gustinel·lo és un hipocorístic d'Agustinel·lo. També es diu es Regatell d'en 
Gustinel·lo.

El CTM, p. 1262, i el MGM, 43-2h, transcriuen (Sa) Punta de n' Agustinel·lo.
 
Torrentell de sa Cova des Drac, es
Fonètica: ««Ç´««Ç�«D«RÈDR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Breu curs hidrogràfic situat en es Llombards, dins es Rafal des Porcs i dins el 
tancat de sa Cova des Drac. És un barranquet que, tot just abans de la desembocadura, a 
uns 25 m de la mar, rep les aportacions d'un altre breu torrentell paral·lel a la línia de 
costa. El tram final, força encaixat, queda suspès a uns 5 m d'altura sobre la mar.
 
Torrentell de ses Piquetes, es
Fonètica: ««Ç´««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: interior

Brevíssim curs torrencial, suspès a força altura sobre la mar (potser més de 30 
m?), situat en es Llombards, dins es Rafal des Porcs i dins es Mitjà Socarrat. Pren el 
nom d'un aiguaneix costaner situat a sota del penyal.
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Torritxol, es
Fonètica: «ÈS�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Tanca de conreu, amb arbres, de forma irregular, situada a la Costa de Son Vidal, 
entre Can Jordi i Lo d'en Fred. També es diu, esporàdicament, es Corritxol.

Dos documents consultats, referents a aquesta finca, transcriuen, potser per error, 
el Portitxol.  És probable que el nom sigui una metàtesi de Rotitxol, tal com posa al 
marge un dels dos papers d'aquest lloc. 

És  difícil  admetre la  possibilitat  que sigui  un nom antic en -itx,  paral·lel  als 
topònims antics següents:

–Algoraifa Turritx, una alqueria de Montuheri que surt al llibre del Repartiment. Vegeu: 
B. Font Obrador (1972: 117) i À. Poveda Sánchez (1979-1980: 91 i 118). 
–Turrix / Turitx / Torrig era una alqueria porrerenca de 1259-1260. RRV (1973: 8) i À. 
Poveda Sánchez (1979-1980: 118).
–Turrig era un rafal de Valldemossa el  1250-1251. À. Poveda Sánchez (1979-1980: 
118).

1810, el Portitxol. Una altra mà va escriure sobre el document el Rotitxol. PcGV.
1811, el Portitxol. PcGV.
 
Torritxolet, es
Fonètica: «SÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Nom de tres tancons de conreu, amb arbres, situats a la Costa de Son Vidal , vora 
es Torritxol (nom del qual deriva), que es troba entre es Guaret Vell i sa Pleta. Ara 
també en diuen sa Raconada.

Sembla que el nom primitiu és una deformació de rotitxol, però no deixa de ser 
sorprenent la semblança formal que té aquest diminutiu amb l'alqueria Turrutxuletz del 
Repartiment. À. Poveda Sánchez (1979-1980: 118) i B. Font Obrador (1971: 116).
 
Trapa, la
Fonètica: «ÈR«, «ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4359
Longitud: 519.5
Situació: interior
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Edifici situat a Calonge, vora el casc urbà de Cala d'Or (ara, pràcticament, dins), 
en els terrenys de sa Punta Grossa. El nom fou creat pel senyor Ignasi Rotger, pollencí 
devot que batejà aquest indret amb un nom de connotacions religioses, allà vers els anys 
1960-1961, segurament a imitació de la Trapa andritxola. La denominació gaudeix d'una 
certa popularitat i de vegades es pronuncia amb interferències fonètiques del castellà.
 
Travesser, es
Fonètica: «R««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Marge d'uns 300 m de longitud, parcialment desaparegut, situat a Calonge, dins 
la possessió de Can Marines. Constitueix el límit de la segregació de sa Punta Grossa i 
està  situat  transversalment  (d'això  el  nom)  entre  sa  Rota  d'en  Peret  i  la  partió  de 
Felanitx. Recordem que a la comarca un marge és una renglera de vegetació viva entre 
dos sementers.
 
Travessia des Pujol, sa
Fonètica: «R««Ç«D«ÈZ�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 515
Situació: interior

Fragment del camí de Cas Concos a Portopetro, d'uns 1400 m de longitud, situat 
a s'Alqueria Blanca, entre es Creuers des Pujol i Ca s'Ermità.
 
Tren, es
Fonètica: «ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom d'una barriada urbana de la vila de Santanyí, de límits imprecisos, situada 
aproximadament entre la plaça Francisco Bernareggi i l'estació. La línia fèrria Palma-
Santanyí fou inaugurada el 1917 i suprimida el 1964.
 
Trencada, na
Fonètica: «R«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-3-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 520
Situació: litoral

1811



Pesquera de roquer de la costa curiablanquera, situada a Cala Llonga, davant un 
niu de metralladora. Es diu així per uns trencs de la roca.
 
Trencaferros, na
Fonètica: «ÇR««ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a Calonge, vora Can 
Jaume Verro, entre sa Cala Vermella i na Llarga. Nom descriptiu, que acusa la magror 
del terreny, car en llaurar-lo es fa malbé la rella, «es trenca el ferro» de l'arada. Cal 
subratllar la singularitat de la denominació i l’estructura sintàctica, amb article personal, 
verb transitiu i objecte directe.
 
Tres Quarterades, ses
Fonètica: «ÇR«R«ÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, de forma irregular, situat a Calonge, dins 
Son Perdut, entre s'Antigor i es Replà.

Tres Quartons, es
Fonètica: «ÇR«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tanca rectangular amb arbres, situada a la Costa, dins Son Ferreret, davant es 
Camp de ses Abelles.
 
Tres Quartons de n'Albacor, es
Fonètica: «ÇR«RÇ««B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat vora Portopetro, entre 
na Llarga i es Tres Quartons de na Martinenca. És nom al·lusiu a una varietat de figa, ja 
que dins aquesta finca hi havia una figuera albacor.
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Tres Quartons de na Martinenca, es
Fonètica: «ÇR«RÇ«««RÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, mig conradís i mig pleta, situat prop de Portopetro, 
entre  es  Tres  Quartons  de  n'Albacor  i  Lo  d'en  Bossa.  Deu  el  nom  a  una  figuera 
martinenca que hi havia.

Tres Tanquetes, ses
Fonètica: «ÇR««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de forma trapezoïdal,  format per tres finques de conreu, amb arbres, 
situades a Santanyí, dins Son Danusset, entre es Figueral Vell i sa Tanca Nova.
 
Treufoc, na
Fonètica: «REÈ�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma trapezoïdal, llarga i estreta, situada a Son Cosina, 
entre sa Talaia d'en Grimalt i sa Talaia d'en Perico Pomar. El nom, com el de la tanca 
veïna n'Espirafoc, està relacionat amb el poblat talaiòtic que es troba fragmentat per les 
parcel·les adjacents i es deu a l'abundositat de sílex (pedra foguera) que treu la rella en 
llaurar.

CTM, p. 2942, Na Treure Foc.

1818, ne Treufoch. Apeo de Garay (Santanyí). 
1859, 17 de febrer. Joan Bonet, àlies Banyeta, no vol que Antoni Rigo passi per la seva propietat de na 
Treufoc. RRV (2000: 240).
 
Treurefoc, na
Fonètica: «ÇRER«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508.5
Situació: interior
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Tanca de conreu, sense arbres, de forma trapezoïdal, situada en es Llombards, 
entre na Martina i sa Pleta d'en Clar. Hi ha un talaiot de planta circular amb el portal 
visible i la filada basamental d'un altre, també circular. Formaven part d'un poblat, les 
restes del qual s'estenen per les tanques veïnes. En les publicacions apareix sota el nom 
de sa Pleta d'en Feo.

Trinxa, sa
Fonètica: «ÈRS«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511
Situació: interior

Parcel·la llarga i estreta, de forma rectangular, situada a Santanyí, en es Camp 
d'en Bover, dins el lloc dit ses Tapereres.
 
Trinxa, sa
Fonètica: «ÈRS«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: mar endins

Talassònim  de  la  mar  llombardera,  no  cartografiat,  situat  a  mitjan  freu  de 
Cabrera,  a  la  mateixa  distància  entre  es  Cap de  ses  Salines  i  na  Foradada,  un  poc 
desplaçat cap a llevant. Es tracta d'un espès o fons de roques. Cal enfilar la Mare de Déu 
(ço és: es Puig de Sant Salvador) pel far des Cap de ses Salines i Montuïri (ço és: es 
Puig de Randa) per les cases velles de Campos (ço és: sa Colònia). 

Trinxa des Morràs, sa
Fonètica: «ÇRS«D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 515
Situació: mar endins

Talassònim de la mar santanyinera, situat vora la boca de Cala Figuera, davant es 
Morràs a uns 200 m de la costa. Cal enfilar es Forat des Cagador de sa Geneta (de Cala 
Santanyí) per sa Punta de sa Bagasseta. En ser davant es Morràs s'ha de treure es Munt 
de Portopetra pes sa Punta des Niu de s'Àguila i en ser davant Cala Figuera donar la 
proa a sa Punta de sa Cala per sa Punta de ses Arades.

Trona, sa
Fonètica: «È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5

1814



Longitud: 513
Situació: interior

Nom d'una pedra de s'Alqueria Blanca, situada prop de sa Maiola, entre es Pins 
de Can Marranxa i es Forat des Moix. És una roca situada ran d'un caminoi, d'unes dues 
passes de llargària, per una passa d'amplària i una altura aproximada d'un metre. A la 
part de la dreta, té una mena de regana natural per la qual els al·lots hi pujaven. 
 
Trona, sa
Fonètica: «È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 512.5
Situació: litoral

Roca de la costa de Santanyí, situada a Cala Santanyí, dins la platja,  vora el 
coster de la part de l'oest, a pocs metres de la mar. És una pedrota isolada d'unes 13 
passes de llargària i una altura que oscil·la entre el nivell zero a la part que mira cap a 
l'interior i els 2 m a l'extrem oposat. Comença a ras d'arena i va pujant en rost fins a 
assolir la cota més elevada. Abans del turisme de masses, era el lloc preferit per la gent 
de Santanyí per fer  berenes de trempó durant  els horabaixes d'estiu.  Nom metafòric 
basat en la semblança amb les trones elevades de les esglésies.
 
Tronassa, sa
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
Latitud: 4353
Longitud: 513
Situació: litoral

Pesquera de la costa santanyinera, situada entre es Caló de ses Agulles i es Racó 
de sa Comuna i entre es Banc i sa Coveta. L'indret va ser destruït fa alguns anys per un 
temporal, mal de situar cronològicament. El nom prové del fet que era un indret elevat, 
com  un  morro  que  s'engronsava  els  dies  de  temporal,  motiu  pel  qual  també  era 
designada amb el nom des Terremoto. La pesquera no era accessible de la part des Caló 
de ses Agulles. L'indret, que encara blanqueja per la fractura, té uns 6 m d'altura. Amb 
vent de llevant és pesquera de nit. 

Troneta, sa
Fonètica: «RÈ««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Lloc de la costa curiablanquera, situat prop des Caló des Borgit, entre sa Punta 
de sa Guàrdia i s'Albardà. Fou possiblement quan feren el niu de metralladora del lloc 
veí que es posaren aquí unes pedres en forma de troneta, tot i que el nom podria ser 

1815



anterior, perquè el relleu natural ja feia pensar en aquesta metàfora basada en el lloc de 
predicació de les esglésies. Es troba a uns 5 m d'altura. La mar destruí les pedres i ara hi 
ha mig cocó xapat pels enderrocaments.

Troneta des Buits, sa
Fonètica: «RÇ««D«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509
Situació: litoral

Pesquera de la costa des Llombards, situada prop des Bauç, entre sa Cova des 
Buits  i  s'Escull  des  Buits.  Ara hom pesca  arran d'aigua  i  antigament des  d'un petit 
turmassot que la mar va destruir vers 1940. També es diu sa Pesquera des Buits.

Tros Llarg, es
Fonètica: «R�´È´R
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 509
Situació: interior

Trinxa llarga de terra conradissa, sense arbres, situada a Santanyí, dins es Camp 
d'en Torrella, entre es Camí de ses Vencs i na Garamet. Té 400 m de llargària, per una 
amplària mínima de 50 m.
 
Tuncar
Fonètica: *?
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'un  terreny  de  12  jovades  d'extensió.  L'etimologia  és 
desconeguda. Tal vegada podria tractar-se d'un topònim preromà amb el sufix àton -er a 
l'estil de Búger, Sóller, Cúber, etc?

1255 (abans), Tuncar. AMC i GRB (1993: 149).

Turca, na
Fonètica: «ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Santanyí, vora Son 
Cosme Ponç, entre sa Marjal i na Marca. Les mesures màximes són de 475 m per 300 
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m. Nom d'explicació desconeguda. Segons uns informants, una escriptura d'una finca 
d'aquest lloc porta aquest nom o el de Torrent de Mavi. Sense haver vist el document, 
diria que la grafia deu ser així, aglutinada (mavi, i no ma àvia).

1818, ne Turca. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Turmassot de Cala Figuereta, es
Fonètica: «R«Ç�«Ç«ÆÈR««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Prominència  rocosa  de  la  costa  llombardera,  situada  entre  sa  Punta  de  Cala 
Figuereta i s'Aprés. Està constituïda per tres blocs estratigràfics de marès. El superior, 
més reduït que els altres, alberga una mica de vegetació a sobre. Deu tenir uns 15 m 
d'altura.

Turmassot de sa Cova, es
Fonètica: «R«Ç�««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Elevació  topogràfica  de  la  costa  llombardera,  situada  entre  es  Bauç  i  Cala 
Figuereta, dins el sector de ses Piquetes, entre es Turmassot des Mig i es Faralló de ses 
Piquetes. És un pla inclinat de marès, que perd altura a mesura que s'acosta a la mar. No 
té altra vegetació que algunes mates i fonoll marí. A llevant té una pesquera d'oblades i 
una tenassa.  Deu el  nom, recíprocament,  a  una cova que el  perfora,  motiu  pel  qual 
també es diu es Turmassot de sa Cova Foradada.

Turmassot de sa Cova Foradada, es
Fonètica: «R«Ç�««Ç�«R«ÈDD«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Variant no cartografiada des Turmassot de sa Cova, situat a la costa llombardera, 
entre es Bauç i Cala Figuereta i entre es Turmassot des Mig i es Faralló de ses Piquetes.

Turmassot de sa Creta, es
Fonètica: «R«Ç�««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4347
Longitud: 506.5
Situació: litoral
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Elevació  de  la  costa  llombardera,  situada  entre  es  Màrmols  i  es  Cap de  ses 
Salines i entre es Cap de sa Paret i sa Passa de sa Creta. És una prominència de marès, 
quasi isolada, només unida a la costa per una llengua rocosa de poca emergència per 
sobre el nivell de la mar. Sobre el genèric, vegeu: es Turmassot des Faralló.
 
Turmassot de sa Pedrera, es
Fonètica: «R«Ç�«««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Península de la costa llombardera,  situada entre es Bauç i  s'Almunia, dins el 
sector de ses Piquetes, entre sa Seca de sa Fosca i es Racó de ses Piquetes. És de marès i 
s'hi  desenvolupà una gran activitat  d'extracció,  que esborrà quasi  tota l'antiga crosta 
superficial. La potència màxima del lloc més treballat és d'uns 7 m. A la punta hi ha una 
tenassa, una pesquera d'oblades i una moixa per subjectar l'embarcació que transportava 
el marès. La inclinació dels estrats no és pertot la mateixa. També es diu es Turmassot 
de ses Pedreres.
 
Turmassot de ses Pedreres, es
Fonètica: «R«Ç�«««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  des  Turmassot  de  sa  Pedrera,  situat  a  la  costa  des 
Llombards, entre es Bauç i Cala Figuereta, dins el sector de ses Piquetes, entre sa Seca 
de sa Fosca i es Racó de ses Piquetes.
 
Turmassot des Bauç, es
Fonètica: «R«Ç�«RÈB
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509.5
Situació: litoral

Prominència de la costa llombardera, situada dins ses Pedreres des Bauç, entre es 
Davallador  des  Bauç  i  sa  Pesquera  de  sa  Senyora.  Es  tracta  d'una  penya isolada, 
semiartificial, conseqüència de l'activitat extractiva dels trencadors, que té 7 m d'altura. 
A la part de terra és serrada a plom i a la part de la mar es troba en el seu estat natural. 
S'hi conserva un norai excavat dins la roca, que s'usava, presumiblement, per amarrar 
l'embarcació que transportava el marès que extreien de les pedreres.
 
Turmassot des Buits, es
Fonètica: «R«Ç�«RÈB
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 509
Situació: litoral

Turonet isolat de la costa llombardera, situat vora es Bauç, dins es Buits, vora 
s'Escar d'en Tomeu Clar, rere sa Cova des Buits. Deu tenir uns 20 m d'altura, o potser 25 
m, tot de marès, blanquinós a baix i rogenc a dalt, on té els anomenats nius d'abelles de 
la terminologia geològica. A sobre, hi ha vegetació de mates. Sobre el mot turmassot, 
vegeu: es Turmassot des Faralló.
 
Turmassot des Faralló, es
Fonètica: «R«Ç�««R«È9
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4351
Longitud: 510
Situació: litoral

Penya de la costa llombardera, situada prop de s'Almunia, entre es Racó des 
Faralló i sa Cova de sa Mesa. A l'àrea d'estudi, un turmassot és una prominència rocosa, 
quasi isolada, al costat de la mar i al peu dels penyalars terciaris, amb els quals manté 
connexió a un nivell molt baix. Aquest és de marès i du rost cap a la mar. Té uns 15 m 
d'altura a la part més enlairada. Se separa uns 8 m del penyal. La mar el volta per tres 
bandes.  A  la  part  de  llevant  projecta  una  àmplia  terrassa  semicircular.  A  la  costa 
compresa en aquest estudi n'hi ha vuit en total. L'únic exemple forà conegut es troba a 
Pollença. És un derivat augmentatiu de turmàs, que retrobam a dos llocs de la toponímia 
d'Escorca i a un altre de la de Capdepera. Del primitiu torm, en tenim dos exemples a 
Mallorca i dos o tres més a Menorca.
 
Turmassot des Mig, es
Fonètica: «R«Ç�«RÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: litoral

Elevació  topogràfica  de  la  costa  llombardera,  situada  entre  es  Bauç  i  Cala 
Figuereta i entre es Dolç de ses Piquetes i es Turmassot de sa Cova. És el més alt del 
tres que se succeeixen en aquest sector. És de marès, com els altres dos, però no mostra 
senyals d'haver estat explotat. El cim és un pla inclinat amb algunes mates. A la part de 
ponent mostra algunes rocasses caigudes. És pesquera.

Turó, es
Fonètica: «ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior
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Variant no cartografiada del topònim es Turó d'en Terringo, lloc situat a Cas 
Perets.
 
Turó, es
Fonètica: «ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 507.5
Situació: interior

Nom d'una casa  i  un conjunt  de deu tanques santanyineres, situades vora na 
Garrot, Son Salom i es Xebel·linar. N'hi ha dues ocupades per pletes i la resta són de 
conreu amb arbres. És possible que antigament haguessin format part de Son Salom.

CTM, p. 254, Can Julià des Turó; MGM, id., 42-10b.
 
Turó, es
Fonètica: «ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca trapezoïdal,  quasi  rectangular,  amb arbres,  situada a la Costa,  sobre la 
corba de nivell dels 90 m, entre es Malanyar i les cases de Son Ferreret Vell.
 
Turó, es
Fonètica: «ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511
Situació: interior

Petita tanca rectangular, situada a la Costa, prop del punt culminant de sa Talaia 
des Pi, sobre la corba dels 165 m.
 
Turó, es
Fonètica: «ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, integrat per tres tanques i situat a Santanyí, entre 
na Felipa i na Vermança. Està emplaçat sobre la corba de nivell dels 45 m.
 
Turó, es
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Fonètica: «ÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 500
Situació: interior

Variant no cartografiada des Turó des Maressos, situat a sa Colònia, entre es 
Salobrar i la mar.
 
Turó, es
Fonètica: «ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 515
Situació: interior

Tanca santanyinera de conreu amb arbres, de forma irregular, situada sobre la 
corba de nivell dels 30 m, entre na Lluenta i es Torrent.
 
Turó, es
Fonètica: «ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 519
Situació: interior

Elevació territorial, de 29 m sobre el nivell de la mar, situada a s'Alqueria Blanca, a sa 
Punta, dins sa Guàrdia Vella, un topònim que segurament va néixer en aquest indret. 
L'expansió féu, possiblement, que se'n trobàs un de nou, aquest des Turó, per al punt 
embrionari. Hi ha diversos talls de pedreres de marès i diuen que antigament l’indret 
estava una mica fortificat.

Turó d'en Balutxo, es
Fonètica: «ÇRD««ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512
Situació: interior

Elevació  de  146  m  d'altura,  situada  davant  es  Puig  Gros,  entre  els  alts  de 
Consolació i sa Talaia.
 
Turó d'en Beu, es
Fonètica: «ÇRD«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511
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Situació: interior

Tanca  quadrangular amb pocs arbres, emplaçada a la Costa, en el cim de sa 
Talaia des Pi, a 167 m sobre el nivell de la mar.
 
Turó d'en Blai Botiguer, es
Fonètica: «ÇRD«ÇBÈÆ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 501.5
Situació: interior

Elevació del terreny, situada a ses Salines, dins ses Colònies, vora es Mitjà Gran. 
Ningú no recorda qui era el personatge, mort segurament fa molts anys.
 
Turó d'en Boira, es
Fonètica: «ÇRD«È�R«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 501
Situació: interior

Elevació topogràfica situada a ses Salines, dins ses Colònies, a uns 20 m sobre el 
nivell marí. Era d'un saliner anomenat Jaume Serra, "Boira", traspassat vers els anys 
quaranta.
 
Turó d'en Canonge, es
Fonètica: «ÇRD««È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 510
Situació: interior

Denominació secundària, no cartografiada, des Porxo d'en Canonge, situat a So 
n'Amer, nom aplicat a una tanca en forma de trapezi rectangle, que es troba entre es 
Turó des Bous i ses Velles. El terreny assoleix els 61 m sobre el nivell de la mar.
 
Turó d'en Capità, es
Fonètica: «ÇRD««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 501
Situació: interior

Altura del terreny coberta de pinar, a 35 m sobre la mar, situada a ses Salines, 
dins  ses Colònies.  Deu el  nom a Guillem Bonet,  "Capità",  pare de l'informant Pere 
"Capità".
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Turó d'en Carreter, es
Fonètica: «ÇRD«««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 500.5
Situació: interior

Pujada del terreny de 25 m sobre el nivell de la mar, situada a ses Salines, dins 
ses Colònies. Modernament, se'n diu es Turó d'en Rumbo. 
 
Turó d'en Colau, es
Fonètica: «ÇRD«NÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 514
Situació: interior

Elevació del  terreny que assoleix  els 121 m sobre el  nivell  de la  mar i  està 
situada a s’Alqueria Blanca, dins es Pujol, vora la partió de Felanitx.
 
Turó d'en Cordella, es
Fonètica: «ÇRD«NRÈD´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal amb pocs arbres, situada a la Costa, entre na Genars i 
sa Tanca d'en Pepa. Pren el nom del relleu marcat per la corba de nivell dels 90 m.
 
Turó d'en Cotxer, es
Fonètica: «ÇRD«NÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 507
Situació: interior

Pujada del terreny,  situada en es Llombards, dins na Faró Nova. És marcada per 
la corba de nivell dels 70 m.
 
Turó d'en Goixo, es
Fonètica: «ÇRD«NÈ�S
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 500.5
Situació: interior
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Alt del terreny a 22 m sobre el nivell marí, situat a ses Salines, dins ses Colònies. 
Està explotat per pedreres antigues. Era d'un saliner, dit Pere "Goixo", traspassat vers la 
dècada dels anys trenta, segons l'informant.
 
Turó d'en Granot, es
Fonètica: «ÇRD«NR«È�
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 507.5
Situació: interior

Cim d'una elevació santanyinera que sobrepassa els 102 m d'altura. S'hi troben 
algunes tanques, corrals i una caseta. Sembla que és un establiment de sa Pleta Gran de 
Son Danusset. L' antropònim es refereix a un concarrí.
 
Turó d'en Jordi, es
Fonètica: «ÇRD«ÈZ�RD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Terreny de forma irregular, mig de conreu amb arbres i mig forestal, situat rere 
Consolació, a la falda occidental des Pujolets.
 
Turó d'en Lletrudis, es
Fonètica: «ÇRD«´«ÈRD
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4351.5
Longitud: 506
Situació: interior

Elevació topogràfica, a 66 m sobre el nivell de la mar, situada en es Llombards, 
dins es Pinaret Gran. Lletrudis és la forma popular del prenom Gertrudis (cf. top. men. 
*Torrejafuda > Torrellafuda).
 
Turó d'en Mateu, es
Fonètica: «ÇRD««È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 500
Situació: interior

Nom de la part occidental des Turó des Maressos, situat a sa Colònia, entre es 
Salobrar i la mar.
 
Turó d'en Mel, es
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Fonètica: «ÇRD«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 516
Situació: interior

Elevació i tanca de conreu amb arbres, de forma rectangular, situada a s’Alqueria 
Blanca, dins els establits des Pujol, entre es Pujol d'en Rito i es Pujol d'en Relleta. La 
part alta de la finca assoleix els 80 m sobre el nivell de la mar.
 
Turó d'en Pere Madona, es
Fonètica: «ÇRD«ÇR««ÈD�«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 506
Situació: interior

Terreny de forma rectangular, situat en es Llombards, dins es Pinaret Gran, entre 
sa Marina Gran i es Pinaret d'en Ponç. Està format per quatre tanques, dues de les quals 
són de conreu amb arbres. Una altra, més gran, està ocupada per una pleta. La més petita 
és plena de figueres de moro. L'altura d'aquestes finques se situa entre els 51 m i els 62 
m sobre el nivell de la mar i per causa d'aquesta elevació sorgeix el nom de turó.
 
Turó d'en Puput, es
Fonètica: «ÇRD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 516.5
Situació: interior

Elevació del terreny de 77 m sobre el nivell de la mar i lloc de conreu amb 
arbres,  en  forma  de  trapezi  rectangle,  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  dins  les  antigues 
pertinences des Pujol, entre es Port i sa Conca.
 
Turó d'en Roig, es
Fonètica: «ÇRD«È�S
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny curiablanquer,  situat  a  45  m  sobre  el  nivell  de  la  mar,  entre  dues 
marrades de torrent i entre es Cocó des Boc i sa Pleta d'en Roig. Hi ha conradissos amb 
arbres i pletes.
 
Turó d'en Roter, es
Fonètica: «ÇRD«È
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Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 501
Situació: interior

Elevació del terreny coberta de pinar, a 35 m sobre la mar, situada a ses Salines, 
dins ses Colònies. Deu el nom a un tal Bartomeu Garcias, "Roter".
 
Turó d'en Rumbo, es
Fonètica: «ÇRD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 500.5
Situació: interior

Variant no cartografiada, moderna, des Turó d'en Carreter, situat a ses Salines, 
dins ses Colònies.
 
Turó d'en Simon, es
Fonètica: «ÇRD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Elevació del terreny, situada prop de Consolació, a la falda des Turó des Càrritx, 
sobre la corba de nivell dels 150 m, dins una tanca de conreu amb arbres.
 
Turó d'en Simon, es
Fonètica: «ÇRD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 513.5
Situació: interior

Elevació del terreny, situada a s'Alqueria Blanca, entre sa Penya d'en Gararany i 
sa Penya Roja. L'altura sobrepassa els 200 m.
 
Turó d'en Terringo, es
Fonètica: «ÇRD««ÈN
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 506
Situació: interior
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Altura d'uns 77 m sobre el nivell de la mar, situada en sa major part dins Cas 
Perets,  sobre  el  límit  de  la  partió  municipal  entre  ses  Salines  i  Santanyí.  Per 
antonomàsia, se'n diu també es Turó.
 
Turó d'en Toni de sa Costa, es
Fonètica: «ÇRD«Ç�D««È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 501
Situació: interior

Elevació del terreny, situada a uns 25 m sobre la mar, a ses Salines, dins ses 
Colònies.
 
Turó d'en Torrer, es
Fonètica: «ÇRD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 500.5
Situació: interior

Terreny de forma rectangular i elevació natural de 29 m sobre el nivell de la mar, 
situada a ses Salines, dins ses Colònies.  Està xapat per la carretera de Campos a sa 
Colònia.  Fa  nom  per  un  colonier  anomenat  Rafel  "Torrer",  el  qual  morí,  segons 
l'informant, vers els anys quaranta.
 
Turó d'en Xoixa, es
Fonètica: «ÇRD«ÈSS«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4352
Longitud: 509.5
Situació: interior

Elevació topogràfica, coberta de pleta, situada a uns 50 m sobre el nivell marí, 
dins  es  Rafal  des  Porcs,  entre  es  Lletrar  i  sa  Mesa.  Possiblement  pren  el  nom del 
propietari de ses Tanques d'en Xoixa, terres veïnes ja fora de la possessió.
 
Turó d'en Xurí, es
Fonètica: «ÇRD«SÈR
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4353
Longitud: 500.5
Situació: interior

Elevació  d'uns  21  m sobre  la  mar  i  terra  de  conreu  sense  arbres,  de  forma 
rectangular,  situades  a  ses  Salines,  dins  ses  Colònies.  Era  d'un  tal  Miquel  Galmés, 
"Xurí", traspassat vers els anys seixanta, segons l'informant.
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Turó de Don Sebastià, es
Fonètica: «ÇRD«Ç«ÇB«È
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Mitjà de Don Sebastià, situat a ses Salines, dins sa 
Vall, entre sa Cegonya i es Camp des Paller,
 
Turó de n'Aulet, es
Fonètica: «ÇRD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a s’Alqueria Blanca, sobre la corba de nivell 
dels  45 m,  entre  sa  Pleta  de ses  Frites  i  es  Serral  d'en Roger.  En sa  major  part  és 
conradís amb arbres, però hi ha també un redol de pleta. En diuen també es Serral d'en 
Pere Xesc i, modernament Son Rapinya.
 
Turó de n'Escolana, es
Fonètica: «ÇRD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 504.5

Variant  no  cartografiada  des  Turó  de  s'Àguila,  situat  en  es  Llombards,  a  sa 
Vallet, dins n'Escolana.
 
Turó de na Bou, es
Fonètica: «ÇRD««ÈB�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 509
Situació: interior

Elevació del terreny, situada en es Llombards, a 60 m sobre la mar, dins So 
n'Amer, en el lloc dit na Bou. Hi havia restes prehistòriques i s'hi troba molta ceràmica, 
fins i tot romana. El mateix nom es dóna a un altre turó del mateix lloc, però amb menys 
densitat  d'història, situat a 62 m. Hi ha un vèrtex geodèsic i una barraca circular de 
curucull.
 
Turó de na Clapers, es
Fonètica: «ÇRD«««È
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Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Elevació  santanyinera  del  terreny,  situada   a  Son  Morlà,  dins  na  Clapers  i 
delimitada per les corba de nivell dels 50 m. El punt més alt es troba als 56 m sobre el 
nivell de la mar. 
 
Turó de na Fesola, es
Fonètica: «ÇRD«««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Eriçó, 
vora es Pletó. Part de la finca està sobre la corba de nivell dels 45 m.
 
Turó de na Lluca, es
Fonètica: «ÇRD««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 510
Situació: interior

Elevació del terreny situada a Santanyí, a Son Vives, dins es Passatge de Son 
Morlà, al costat del lloc dit ses Lluques, sobre la corba de nivell dels 60 m. És una duna 
fòssil  que  alberga  una  important  necròpoli  de  sepultures  excavades  dins  el  marès, 
algunes de les quals foren seccionades pel fet d'haver rebaixat el nivell del sòl. També es 
diu es Turó de ses Lluques. 
 
Turó de s'Àguila
Fonètica: «ÇRD«ÈÆ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 504.5
Situació: interior

Elevació llombardera del terreny de 26 m sobre la mar, situada a sa Vallet, dins 
n'Escolana,  a  uns  700 m de s'Estany de  ses  Gambes.  Nom segurament  motivat  pel 
costum  d'aturar-s'hi  l'àguila  peixatera  (Pandion  haliaetus)  en  pescar  dins  l'estany. 
També es diu es Turó de n'Escolana.
 
Turó de s'Aranyera, es
Fonètica: «ÇRD««R«ÈøR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
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Latitud: 4350
Longitud: 503
Situació: interior

Altura del  terreny, situada a ses  Salines,  a sa Vall,  dins  ses Roquetes  i  dins 
s'Aranyera.
 
Turó de s'Arena, es
Fonètica: «ÇRD««ÈR««
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 501
Situació: interior

Pujada salinera del terreny a 9 m sobre el nivell de la mar, situada a sa Vall, dins 
es Delfí, entre sa Barraca des Delfí i sa Cova de s'Aigua.
 
Turó de sa Barraca, es
Fonètica: «ÇRD««B«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 502.5
Situació: interior

Elevació del terreny situada ses Salines, dins un camp amb arbres de la possessió 
de Morellet, entre es Turó des Claper Gros i sa Vinya. Nom motivat per la presència 
d'una barraca de curucull.

Turó de sa Cova, es
Fonètica: «ÇRD««È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 504
Situació: interior

Alt del terreny, situat a sa Vall, entre s'Estany de ses Gambes i es Camp d'en 
Vicenç. És una duna fòssil  d'uns 13 m d'altura que deu el nom a una cova artificial 
situada a la vora de l'aiguamoll.

Turó de sa Cova Juana, es
Fonètica: «ÇRD««Ç�«ZÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359
Longitud: 506
Situació: interior
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Elevació topogràfica, situada a Santanyí, a Son Danús Nou, dins el tancat de sa 
Cova Juana. Amb un desnivell d'uns 25 m, alça el curucull a més de 105 m sobre el 
nivell de la mar.

Turó de ses Blaies, es
Fonètica: «ÇRD««RÈB9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508
Situació: interior

Tanca de conreu amb ametlers i garrovers, situada en es Llombards, dins ses 
Blaies, vora es Camí de sa Punta. Deu assolir la cota dels 55 m sobre el nivell de la mar.
 
Turó de ses Figueres, es
Fonètica: «ÇRD««ÈÆR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 508
Situació: interior

S'alça uns deu metres sobre el terreny circumdant, a Santanyí, dins sa Pleta Gran 
de Son Danusset. El cim es troba a 91.50 m sobre el nivell de la mar.
 
Turó de ses Fites, es
Fonètica: «ÇRD««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4362
Longitud: 514.5
Situació: interior

Cota de 178 m, situada dins sa Marina des Sabaters, vora la partió de Felanitx. 
No s’hi  coneix  cap fita  de la  divisió  municipal,  cosa per  la  qual  cal  pensar  que el 
topònim pot referir-se a delimitacions de les finques que hi concorren.
 
Turó de ses Lluques, es
Fonètica: «ÇRD««´È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 510
Situació: interior

Variant no cartografiada des Turó de na Lluca, situat a Santanyí, dins Son Vives 
i dins es Passatge de Son Morlà, vora el terreny de ses Lluques.
 
Turó de ses Mires, es
Fonètica: «ÇRD««RÈR«
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Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Pujada natural del terreny, situada a Santanyí, dins ses Mires, delimitada per les 
corbes de nivell dels 50 i 55 m. Des de dalt hi ha una bona vista sobre els terrenys dels 
voltants, però l’origen del topònim pot ser un altre (vegeu: ses Mires).
 
Turó de ses Pedreres, es
Fonètica: «ÇRD«««ÈDRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 502.5
Situació: interior

Denominació  secundària,  no  cartografiada,  des  Serral  d'en  Beia,  situat  en  es 
Llombards,  a sa Vallet, dins es Pla d'en Castell Nou, vora Cala en Tugores. Hi hagué 
una intensa activitat extractiva de marès.
 
Turó des Ases, es
Fonètica: «ÇRD«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 502
Situació: interior

Elevació topogràfica salinera, d'uns 12 m sobre el nivell de la mar, coberta de 
vegetació, situada a sa Vall, dins es Carbó, vora sa Rota de n'Andreu Coa.
 
Turó des Bisbe, es
Fonètica: «ÇRD«RÈBRB«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 508.5
Situació: interior

Nom d'una tanca amb arbres, situada a Santanyí, dins ses Angoixes, a poc més 
de 60 m d'altura, vora les cases de Can Patró. És una estribació del turó que amb el 
mateix nom es troba dins el terme veí de Felanitx, rere la ratlla de la partió. Sobta l’ús 
de l’article salat vora un mot que normalment regeix l’article procedent de ILLU.  Cf. es 
Bisbe (Estellencs), segons l'AGEMall., 32.

Turó des Bous, es
Fonètica: «ÇRD«RÈB�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
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Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezial, situada en es Llombards, vora 
es Porxo d'en Canonge, sobre una suau elevació del terreny de So n'Amer, que arriba als 
61  m sobre  el  nivell  de  la  mar.  Hi  havia  un  talaiot  circular  que  es  Camí  de  Cala 
Llombards va xapar i en deixà un fragment dins una tanca de na Pou.
 
Turó des Càrritx, es
Fonètica: «ÇRD«ÈS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 512.5
Situació: interior

Elevació  del  terreny,  situada  a  Santanyí,  entre  Consolació  i  sa  Marina  de 
Consolació. El punt culminant, situat dins sa Rota Vella, s'aixeca a 173 m sobre el nivell 
de la mar. Modernament hi han fet una casa.

CTM, p. 2960; MGM, 40-12h. El CTM (p. 73) registra també el topònim Puig des Càrritx, que cap dels 
informants no ha sentit mai.
 
Turó des Claper Gros, es
Fonètica: «ÇRD«ÈÄR�
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 502.5
Situació: interior

Alt  del  terreny de  ses  Salines,  situat  dins  una  tanca  amb  pocs  arbres  de  la 
possessió  de Morellet,  entre  sa  Rota  de sa  Senyora  i  ses  Figueres.  És  nom bastant 
modern.
 
Turó des Forn de Calç, es
Fonètica: «ÇRD«ÇÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504
Situació: interior

Elevació topogràfica, situada a ses Salines, dins sa Marina, sobre la corba de 
nivell dels 50 m. Pren el nom des Forn de Calç, una construcció avui desapareguda.
 
Turó des Maressos, es
Fonètica: «ÇRD«R«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352
Longitud: 500
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Situació: interior

Cota  del  terreny, d'uns  12 m d'altura sobre el  nivell  de la  mar,  situada a  sa 
Colònia,  entre  es  Salobrar  i  la  mar.  Una  part  està  dins  sa  Vall.  També  se'n  diu, 
simplement, es Turó. La part situada fora de sa Vall també es coneix sota el nom des 
Turó d'en Mateu.
 
Turó des Pins, es
Fonètica: «ÇRD«È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503
Situació: interior

Petita elevació topogràfica salinera, situada dins Morellet, entre sa Rota de sa 
Senyora i es Comellar de na Vella.
 
Turó des Romanins, es
Fonètica: «ÇRD««È
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503.5
Situació: interior

Elevació del terreny situada a ses Salines,  dins sa Marina, sobre la corba de 
nivell dels 45 m. Abans de la parcel·lació hi havia romanins grossos, però ara no n'hi ha. 
Tan solament s'hi troben quatre figueres velles, ja que tot el solar no és altra cosa sinó 
un esvaït.
 
Turó Gros, es
Fonètica: «RÈÄR�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352
Longitud: 505
Situació: interior

Alt delimitat per la corba de nivell dels 50 m, amb el cim situat en el terme de 
Santanyí, dins sa Marina Gran, a poc més de 60 m sobre el nivell de la mar, entre es 
Racó de l'Amo en Jordi i sa Pleta d'en Bonico.

Turó Redó, es
Fonètica: «ÇR«ÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 748-5-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 499.5
Situació: interior
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Pujada del terreny, coberta de pins, situada a sa Colònia, entre es Salobrar de 
s'Estany i sa Barraca d'en Campos.
 
Turó Socarrat, es
Fonètica: «ÇR«È
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4351.5
Longitud: 510
Situació: interior

Altura llombardera, situada a s'Almunia, a 31 m sobre el nivell de la mar, entre 
la  confluència  des  Torrent  des  Comellars  i  es  Torrent  de  s'Almunia.  L'origen  del 
topònim podria estar relacionat amb algun antic incendi,  si  és  que no es tracta d'un 
socarrat de vegetació per la saladina de la mar, però el lloc n'està prou allunyat i protegit 
per pensar que es pugui tractar dels efectes del vent carregat de sal.
 
Turó Sord, es
Fonètica: «RÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 515
Situació: interior

Pujada del terreny situada a Santanyí, a s'Amarador, entre es Torrent d'en Larion 
i sa Barraca d'en Dequatres.  Topònim referent a l'activitat cinegètica.  Un lloc  sord és 
aquell en el qual els conills no fan renou en  buidar, o sigui en fugir. Els cans no hi 
perceben fressa de res.
 
Turonet, es
Fonètica: «RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Petit penyal des Puig Gros, situat a la falda que s'alça rere Ca n'Esperança. Lloc 
senyalat de manera aproximativa sobre el mapa, vers la corba dels 250 m.
 
Turons d'en Portell, es
Fonètica: «ÇR«RÈ´
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu sense arbres, de forma irregular, situat en es Cap 
des Moro, entre sa Barraca Vella i na Llagosta.
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U
Ullal, s'
Fonètica: È9
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Depressió o forat situat a sa Vall, dins la crosta de llot del fons de s'Estany de ses 
Gambes. Era lloc considerat perillós pels pueters que feinejaven dins aquest salobrar. 
Estava protegit amb feixos de llenya, per tal que ningú no hi pogués caure. Deien que 
s'hi havia ofegat un bou i que l'aigua de vegades hi brolla, però altres voltes actua com 
un engolidor. S'hi congriava puu.
 
Ullal, s'
Fonètica: È9
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-8
Latitud: 4356
Longitud: 516.5
Situació: litoral

Pesquera de sards, de la costa de s'Alqueria Blanca, situada entre sa Pedra des 
Caló des Borgit i sa Cova de s'Ullal. És apta per pescar-hi amb mal temps i deu el nom a 
un trau de la tenassa d'uns 3 o 4 m de llargària per 1'5 m d'amplària. Quan hi ha un poc 
de temporal,  xucla i  expel·leix  aigua. Existia el mite que s'engolia els banyistes. A 
l'època preturística les mares procuraven que els infants no anassin a banyar-se en es 
Caló des Borgit per causa d'aquest engolidor.

Ullastre, s'
Fonètica: È9R«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-4
Latitud: 4346
Longitud: 504.5
Situació: litoral

Variant  no  cartografiada  de  s'Aragall  de  s'Ullastre,  pesquera  de  la  costa 
llombardera, situada vora es Cap de ses Salines, entre es Cap des Toro i sa Falç de sa 
Punta des Far.

Ullastre de Son Ponç, s'
Fonètica: Ç9R«D«�È�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior
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Arbre desaparegut fa molts anys, situat a s'Alqueria Blanca, vora es Camí des 
Pou del Rei, entre Ca na Mossa i es Clos d'en Gulla. També és conegut amb el nom de 
s'Ullastre des Molí.
 
Ullastre des Metge, s'
Fonètica: Ç9R«D«RÈZ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4358
Longitud: 507.5
Situació: interior

Arbre  singular  situat  a  Santanyí,  dins  Son  Danús  Vell,  vora  es  Camp de  sa 
Basseta, ran del camí que va a Cas Perets. Possiblement és nom de caçadors.
 
Ullastre des Molí, s'
Fonètica: Ç9R«D«RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de s'Ullastre de Son Ponç, situat a s'Alqueria Blanca, 
vora es Camí des Pou del Rei, entre Ca na Mossa i es Clos d'en Gulla.
 
Ullastre des Pastor, s'
Fonètica: Ç9R«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 515
Situació: interior

Arbre de s’Alqueria Blanca, situat en es Pujol, dins es Sementer de sa Bassa, 
prop de la partió de na Galantina.
 
Ullastre Pujador, s'
Fonètica: Ç9R«Z«ÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515.5
Situació: interior

Topònim dispers, aplicat a un terreny de conreu amb pocs arbres, format per un 
grup de tres tanques i una tanca separada d'aquest grup. Està situat entre Son Valenç i 
Son Moro. És nom de motivació desconeguda i no se sap quin arbre el motivà.

En un  document  català,  sense  data,  procedent  de  Can  Talaia,  es  llegeix  «lo 
ullastra pujador».

1818, Ullastre pujad[o]r. Apeo de Garay (Santanyí). 
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Ullastre Verd, s'
Fonètica: Ç9R«È«R
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre es Comellars, sa Comuna de Son Durí, na Planes, sa Tanca Gran, etc. És força 
gran, d'uns 700 m per uns 350 m, dividit en unes 30 tanques. Es desconeix la identitat de 
l'arbre que motivà tal nom.

1695, la tanca del Ullastre Vert. Era de Guillem Rigo. ARM, D-1281.
1818, al Ullastre vert / Ullastre verd. Apeo de Garay (Santanyí).

Ullastres de Can Sabater, es
Fonètica: «Ç9R«RD«Ç«B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny de forma irregular, ocupat en sa major part per ullastrar i situat a Santanyí, entre 
na Felipa i sa Vinya des Ferrers. Té un petit sector roturat.
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V
Vairat de ses Piquetes, es
Fonètica: «R«ÇR««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-2
Latitud: 4350
Longitud: 509
Situació: mar endins

Zona de clapes de vegetació submarina,  entremesclades amb franges  d'arena, 
situada davant la costa llombardera, vers ses Piquetes. Comença a 50 m de sa Punta de 
sa Curria i tira un poc per fora fins davant ses Orelletes per després tornar-se acostar a 
terra. Es diu vairat a una zona de fons arenós amb posidònies entremesclades.
 
Valentines, ses
Fonètica: «R««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, amb uns eixos màxims de 850 
m per 700 m. Està dividit en  més de 65 tanques.

El  topònim  deu  ser  una  feminització  i  pluralització  del  cognom  o  prenom 
Valentí. El 1405, 18 de juliol,  se citen els horts de Guillem Valentí com a confrontants 
d'un  alberg  amb  farragenal.  No  es  pot  assegurar  que  siguin  el  precedent  de  ses 
Valentines. M. Danús (1990: 182).

CTM, p. 2963; MGM, 43-4d.

1818, las valentines. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Vall, sa
Fonètica: «È´
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4351
Longitud: 502.5
Situació: interior

Extensa possessió situada a ses Salines, entre ses Colònies, sa Marina, sa Vallet i 
la mar. El gentilici, d’escassa vitalitat, és  savallí. Antigament el límit de ponent era la 
partió de Campos. Sembla que fins fa poc era coneguda encara amb el nom de sa Vall 
d'en  Catlar,  tal  com  recorda  el  cançoner.  El  topònim  ja  devia  haver  perdut  la 
transparència vers el segle XV, en formar-se sa Vallet, nom que s'explica pel fet d'haver-
se  interpretat  el  substantiu  vall (femení)  com  si  fos  l'adverbi  substantivat  avall 
(masculí). D'un hipotètic *avall en feren sa Vallet i no *sa Valleta, com hagués estat 
normal. La pèrdua tan primerenca de transparència s'explica pel fet que l'antic terme 
presenta un territori essencialment pla, on la paraula vall perd el seu ús quotidià com a 

1839



apel·latiu  comú,  cosa  que  no  ocorre  per  exemple  a  Pollença,  on  vall  té  una  alta 
freqüència  d'ús.  Hi  ha  gent  que  es  pregunta  on  és  la  vall de  sa  Vall.  Els  dubtes 
s'esvaeixen si hom veu la finca des de la part alta des Verger o des Turó Gros de sa 
Marina Gran. Aleshores hom veu ben enclotats els conradissos des Camp des Paller, es 
Camp d'en Vicenç i na Burgues, que en són les terres fèrtils de sòls profunds.

Una altra possibilitat d'explicar el nom seria a través de l'antropònim Savall. Un 
document de la finca veïna des Rafal des Porcs, de 20 d'agost de 1293, anomena un 
Jaume Castell, en altra manera anomenat Jaume Savall  (APF, 1974: 19.). És sorprenent 
comprovar que dins sa Vall hi ha un lloc dit es Pla d'en Castell. De totes maneres, si 
l'origen  de  sa  Vall  es  trobàs  en  l'antropònim  d'un  molt  antic  posseïdor,  caldria 
puntualitzar que ben prest va ser interpretat com un apel·latiu comú.

Segons J. Lladó y Ferragut (1963), va pertànyer primer a Nunó Sanç i en morir 
aquest passà al rei qui la cedí en establiment a Arnau Togores. D'aquest passà a Arnau 
Torrella i successivament als "Carrotja", als germans Pere i Ramon Savila i després a 
Pere Descatlar, mitjançant subhasta. S'anomenava «la Vall de na Clusa». Se'n formalitzà 
l'instrument d'adquisició el 12 de juny de 1383 (Cartes reials).

Vegeu el cançoner.

1295, 5 de juliol. Es documenta el (sic) vall de na Clusa de Torrelles entre els confrontants de l'alqueria 
Mesquida de Salines. APF (1974: 22).
1295, 27 de juliol. Es documenta el (sic) vall de na Clusa de Torrelles entre els confrontants de l'alqueria 
Mesquida de Salines. APF (1974: 22).
1296, 28 de juliol.  Es documenta l'honor de na Clusa de Torrelles entre els confrontants de l'alqueria 
Mesquida de Salines. APF (1974: 22).
1302, 19 de març. Arnay de Torrella, propietari de Sa Vall es queixa que el bestiar d'alguns veïns de 
Campos i Santanyí es mescla amb el seu. M. Danús (1990: 62).
1303, 21 de març. Queixes d'Arnau Torrella pels qui entren amb bestiars a la seva possessió de la Vall de 
les Salines. RRV (2000: 29).
1312, febrer. Guillem Gorgs estableix a Pere Tallà la meitat d'una alqueria confrontant amb la Vall d'en 
Torrelles. RRV (2000: 32).
1335, 14 d'octubre. Entre els confrontants de l'alq. de les salines apareix [la] vall de torreyes. Arxiu BVT, 
14.
1338, 16 de maig. prohibició de tallat llenya o fusta en la Vall de les Salines, per les diferències que són 
entre Mateu Batle i Arnau Torrella. RRV (2000: 37).
1349, 18 de setembre. En la Vall de les Salines de Santanyí, del senyor Arnau de Torrelles, hi ha terres 
incultes. El rei concedeix als habitadors de sa Vall que dels fruits paguin delme i tasca. RRV (2000: 44). 
1352, 25 de setembre. Arnau de Torrelles, senyor de la baronia de Banyalbufar i honor de la Vall de les 
Salines,  i  muller  Valençona estableixen  en  enfiteusi  a  Arnau Claver  un alberg,  hort  i  camp de  300 
quarterades de terra o possessió anomenada la Vall. RRV (2000: 44).
1355, 6 de febrer. Crida que els qui fan tala a la Vall d'Arnau Torrelles tenguin el bestiar guardat. RRV 
(2000: 45).
1358, 15 de setembre. «De part del llochtinet del senyor Rey Al amat lo batle de la parròchia de Sentanyí 
o a son llochtinent, saluts e dilecció. P'en Francesc Savila, procurador legítim de la dona Payrona, muller 
d'en P. Savila, mercader de Maylorques, denant nós és stat exposat que alcuns ciutadans havents bestiar en 
la dita parròquia no volen pagar ni satisfer les tales fetes per los bestiars d'aquells en les pastures de la 
vayl de les Salines...». Arxiu BVT, 117.
1383. Se cita «La Vall qui fonch des Carrotjes» entre els confrontants de l'Alcaria Jussana. J. Lladó y 
Ferragut (1959: 66).
1385. P. Catlar era posseïdor de La Vall. J. Lladó y Ferragut (1959: 70-71).
1386, 12 de novembre. Pere Catlar, senyor de la Vall, es queixa perquè el bestiar li fa tala. RRV (2000: 
56).
1390-1391. La Vall era de Pere Catlar. G. Llompart Moragues (1984: 107).
1395, 6 de febrer. Es diu que en els ports i cales de l'alqueria Sa Vall no hi ha escoltes i si no fos pels 
avisos de la companyia de Pere Catlar els habitadors foren presos i captius, ja que els moros hi feien 
terrassania. RRV (2000: 60).
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1408, 14 de març. El Palmer confronta «ex alia parte cum Valle d'en Torrellas». Arxiu BVT, 183.
1416, 9 de setembre. Antònia, muller i usufructuària dels béns de P. Catlar, es queixa que els habitadors 
del Palmer fan llenya a l'alqueria de la Vall. M. Danús (1990: 62).
1425, 21 de novembre. Se cita la vall de les Salines, de Guillem Catlar.  M. Danús (1990: 192).
1434, 26 de juny. Es concedeix llicència al cavaller Pere Catlar perquè es puguin celebrar misses a la 
capella de la possessió de la Vall. RRV (2000: 71).
1445, 9 de desembre. Es prohibeix als habitadors de Santanyí que tenguin bestiar en la possessió de la 
Vall, de Pere Descallar. M. Danús (1990: 151).
1452, 8 de març. Pere Catlar exposa els danys que els pagesos amb l'alçament popular han fet a la seva 
alqueria de la Vall. RRV (2000: 76).
1458, 1 de juliol. Pere Vidal promet pasturar les ovelles de Pere des Catlar a la garriga de l'alqueria de la 
Vall. RRV (2000: 77).
1463, 4 de gener. Isabel (Armadans), viuda de Pere des Catlar, ven a Joan Brondo la llenya del pinar de 
l'alqueria de la Vall. Haurà de tallar-la del Caragol amunt, ço és, la volta de l'Almunia començant del 
carregador del Caragol fins a la vora de l'estany dels Alfacs. Podrà carregar la llenya tallada a Cala en 
Togores o a les Roquetes. Li deixen per sembrar durant dos anys la tanca d'en Barbarà. Podrà moldre al 
molí. RRV (2000: 79).
1463, 8 de gener. La senyora Isabel Armadans lloga Antoni Montserrat de Manacor per majoral de la 
Vall. RRV (2000: 79).
1469, 20 de novembre. Es faran pagar 100 sous als que entrin a la Vall per caçar o tallar arbres. M. Danús 
(1990: 91 i 159).
1508, 27 de març. Es venen per a tints 6000 quintars de llenya de pi de la Vall de mossèn Catlar. RRV 
(2000: 91).
1510. Els jurats volien comprar la sal de les salines de la Vall de mn. Pere Nicolau des Catlar. RRV 
(2000: 91).
1516. Se cita el magnífic Pere Nicolau des Catlar. RRV (2000: 100).
1556, 1 d'agost. Joan Catlar reclama a Bernat Vallori l'arrendament de la Vall. RRV (2000: 128).
1578. S'estima a Jerònim Cal·lar «una possessió anominada La Vall ab totes ses pertinenties y lo Stany de 
la Sal». Stims, f. 26 v.
1578. «Jerònim cal·lar..., una possessió dita Ca vall... y lo stany de la Sal». Stims, vol. II. -
1590. Queixes dels roters de la Vall per la tala que el bestiar fa en els seus sementers. RRV (2000: 142).
1591, 11 d'octubre. Queixes de Guillem Descatlar, que té la possessió la Vall i les Salines, pels salaris que 
li ocasiona la collita de la sal, útil al Regne. RRV (2000: 142).
1597, 18 de juny, la Avall de Son Carlar. Arxiu BVT, 324 i 348.
1599, 9 de setembre. Guillem des Catlar, senyor de la Vall i les Salines, diu que la Universitat és obligada 
a prendre la sal que treu de les salines. RRV (2000: 147).
1602. El senyor Guillem Catlar declara haver sembrat quatre quarterades de vinya a la Vall. RRV (2000: 
147).
1608, 16 de febrer. Guillem Descatlar diu que tots els béns que té són del seu pare Pere Descatlar que els 
subjectà a fideïcomís, entre els quals la Vall de les Salines. RRV (2000: 148).
1685, 23 de març. La Vall de Guillem Abrí Descatlar, senyor de la bossa d'or, és estimada en 36.000 
lliures. RRV (2000: 158).
1703, 8 de gener. Procés amb motiu de la mort, per escopetada, del prevere Miquel Alou, administrador 
de la Vall del senyor Guillem Catlar. RRV (2000: 159).
1727, la Vall d'en Cal·lar. APS.
1747. Miquela Bonet, viuda de Rafel Mir, exposa que el 18 de setembre de 1745 el seu marit va rebre a 
títol de lloguer la possessió de la Vall, de la senyora Magdalena Fuster, viuda de Guillem Abrí Descatlar. 
RRV (2000: 167).
1750, 8 d'abril. Es concedeix llicència per celebrar misses a l'oratori de sa Vall, del senyor Jordi Abrí 
Descatlar. RRV (2000: 168).
1773, La Vall. Mapa de Tomás López. Madrid, 1773. “Sa Nostra” (2000: 178).
1783, 23 de juny. Guillem Abrí Descatlar i Olesa lloga a Jaume Escales la possessió sa Vall. RRV (2000: 
174).
1784, L'Avall. Mapa d’Antonio Despuig y Dameto. Palma.
1814, lo Avall. PcGV.
1818, lo Avall. Era del marquès del Palmer. Apeo de Garay (Santanyí). 
1831. 19 de maig. Es diu que l'oratori de sa Vall és privat. RRV (2000: 196).
1837, lo avall / lo Aval. PcT.
1848. Jordi Abrí des Catlar lloga a Mateu Rigo la possessió sa Vall. RRV (2000: 200).
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1851. Robatori de cabres a sa Vall. RRV (2000: 202).
1859. Mateu Muntaner celebrava missa a sa Vall. RRV (2000: 203).
1866, la Evall. PcT.
1923. Compra la finca el senyor Joan March. J. Lladó y Ferragut (1963).
 
Valldespira, na
Fonètica: «Ç´«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506
Situació: interior

Variant deformada, no cartografiada, de na Vallespira, finca situada a Cas Perets. 
Sorgeix  possiblement  per  ultracorrecció,  pel  fet  d'haver  interpretat  vall-  com a nom 
comú, mot que en formar topònims sol anar seguit de preposició.
 
Vallespira, na
Fonètica: «Ç´«ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 506
Situació: interior

Nom  de  deu  tanques  conradisses,  amb  arbres,  dividides  en  una  vintena  de 
parcel·les, situades a Cas Perets, entre la partió des Rafal Genars, ses Tanques de l'Amo 
en Jordi, sa Costa d'en Pau, Lo des Roters, etc. És un territori en forma de martell que té 
uns  eixos  majors  d'uns  550  m per  uns  450  m.  També  és  designat  amb  la  variant 
deformada de na Valldespira.

Tot  i  que  no  posseïm  documentació  directa  d'aquest  indret,  és  important 
assenyalar que el 1298 un Jaume Vallespir féu de testimoni en la venda de l'alqueria 
Mesquida de Salines. APF (1974: 22).
 
Vallet, sa
Fonètica: ««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 505
Situació: interior

Possessió situada en es Llombards, entre sa Vall, es Rafal des Porcs i la mar. Es 
va originar a principis del segle XV, amb la venda d'una part de sa Vall (J. Lladó y 
Ferragut, 1963). És possible que en aquell  moment, a un indret com Santanyí, sense 
presència física de valls, el mot ja hagués perdut la transparència i fos entès com un 
adverbi substantivat,  s'avall, motiu pel qual es va crear el diminutiu de segregació  sa 
Vallet, violentant inconscientment la concordança de gènere, com si fos s'Avallet.

Vegeu el cançoner.
 
Vallmanén, na
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Fonètica: *«Ç´«È
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, no localitzat. Topònim format amb el genèric vall i l’adjectiu 
arcaic manent ‘posseïdor de béns seents’ (F. de B. Moll, 1982: 255), origen del cognom 
Manent, que també coneix la variant Manén, pròpia, segons el DCVB s. v. Manent, de 
Fraga, Alcora, Almassora, València, Benavites, etc.

1695, ne Vallmanén. ARM, D-1281.

Variana, na
Fonètica: ««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-3
Latitud: 4349
Longitud: 508
Situació: litoral

Pesquera de la costa llombardera, situada prop des Màrmols, entre es Fort de sa 
Dent i sa Punta des Màrmols.  Nom motivat per la diversitat de composició geològica 
del  terreny,  el  qual  presenta nombrosos macs incrustats  en la  roca,  que és  de color 
rogenc. Els dos estrats superiors són de materials compactes, sent de marès el de dalt.

Vela, na
Fonètica: *«È««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, de localització desconeguda.

1818, ne Vela. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Vela, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 510
Situació: interior

Conjunt  de terrenys en forma d'ela,  format  per  unes  vint-i-set  tanques i  més 
parcel·les de de formes diverses, amb arbres, generalment ametlers. Situades a Santanyí, 
vora la carretera de Felanitx, entre Son Toi i sa Pelovella.

1773, la Vela. PSS. Podria ser que el document no fes referència a aquest lloc.
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1809, se Vela. PcGV. El document diu que confronta amb el camí que va a Casa dels Garrits.
1812, Se vela. PcGV.
1818, la Vela. Apeo de Garay (Santanyí). No és segura la identificació amb aquest lloc.
1828, la Vela. PcR. No és segura la identificació amb aquest lloc.
1914, Se Vele. PcCo. No és segura la identificació amb aquest lloc.
 
Vela, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509
Situació: interior

Conjunt de finques integrat per una quinzena de parcel·les que en la seva totalitat 
té forma triangular. Es troben a la Costa, entre na Pere i Son Ferreret. Segons B. Font 
Obrador (1972: 210), en el segle XIV «también eran conocidas las rotas y velas (parla 
del segle XIV).
 
1836, 19 d’agost, la Vala. PcGe.

Vela, sa
Fonètica: «È««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre Son Llorenç i es Camp d'Amunt. El topònim fa al·lusió a la forma de la finca, a 
través d'una metàfora.

1818, la Vele. El document podria referir-se a qualsevol dels indrets així anomenats, però el fet que se citi 
entre altres llocs de s’Alqueria Blanca fa pensar que ha de ser aquest. Apeo de Garay (Santanyí).

Vela d'en Miquelet, sa
Fonètica: «Ç««D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tanca  de  forma  irregular,  amb  tendència  a  la  forma  triangular,  situada  a 
Santanyí, dins es Figueralet, vora o dins es Camp d'en Torrella. És terra de conreu, amb 
una part  poblada d'arbres.  El  nom fa al·lusió  a  la  forma de la  finca,  a  través  d'una 
metàfora marinera.

1844, Sa vala. PcT. Finca capbrevada el 1774.
1871, Se vela. PcT. El document la situa dins es Camp d'en Torrella.
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Velar, es
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat entre el casc urbà de 
Santanyí i Son Danús, en part ocupat per la població, que hi desplega un carrer amb el 
mateix nom. Està dividit en moltes parcel·les, potser més de setanta, que redueixen la 
seva superfície a mesura que ens acostam a la vila. És tradició que es Velar era de Son 
Danús i diuen que no fa molt hi havia establiments que encara pagaven alous a la finca 
matriu. Segons contava la gent vella, Son Danús arribava en es Carrer de Ciutat, davant 
l'entrada des Carreró de na Marcel·linga.

La teoria de Coromines (OnCat. s.v.), que diu que es tracta del mallorquí  velar 
'lloc de molins de vent' és indubtablement errònia. Si bé és cert que en el nostre lloc n'hi 
ha, no deuen ser gaire més antics que el segle XVIII o XVII. Contra això hi ha les 
formes antigues documentades amb una i que perviu encara a altres topònims del nord 
de l’illa. A Santanyí la pronúncia actual és amb e tancada, però, hom no pot dubtar que 
abans era e neutra com a la majoria de pobles on es troba aquest nom de lloc, sempre 
lligat a restes arqueològiques.

El topònim, procedent del llatí tardà VILLARE, derivat de VILLA 'mas, casa de camp', 
es fonamenta precisament en l'existència d'una vil·la romana, situada damunt el turó de 
quasi 66 m sobre la mar, que s'alça prop des Camí de Ciutat. Era una casa bastida amb 
blocs de pedreny de Santanyí ben obrats, coberta de tegulae amb la marca L. HERENNIUS 
OFFICINATOR i d'imbrices estampades amb el nom de  PORCIUS. Estava assentada sobre un 
lloc de poblament talaiòtic que a la vegada s'aixecava sobre unes restes antiquíssimes de 
productors de ceràmiques incises del calcolític. 

Idèntic nom es retroba a Artà, Manacor, Felanitx, sa Pobla, Montuïri, Sencelles i 
possiblement a més llocs. A Binissalem és encara es Vilar i a Pollença el Vilar, tal com 
es documenta antigament a Santanyí. Cf. el  Vilar,  en el  Bages (P. Balañà i  Abadia, 
1990: 72).

CTM, p. 2996; MGM, 43-1b.

1324-1353, 27 d'agost. Jaume Bonet entrega al seu fill Jaume una porció de terra dita La Sort del Vilar.  
Un dels confrontants és el camp de les lebres.  Arxiu BVT, 69.
1401, 31 d'octubre. Es ven una terra dita la Pleta que confronta amb la tanca anomenada la Vilar. M. 
Danús (1990: 169). Podria ser un error de grafia en comptes de lo Vilar. 
1404, 22 d'octubre. S'estableix a n'Andreu Bramona un clos de terra dit lo Vilar. Entre els confrontants se 
cita el camí públic que va a Ciutat, una peça de terra de Mateu Vidal (es Camp d'en Vidal) i la possessió  
de Nicolau Bonet (na Boneta). M. Danús (1990: 180-181).
1411, 8 de desembre, lo velar. És de Guillem Bramona i és un dels confrontants de la Pleta, topònim 
desaparegut. M. Danús (1990: 190).
1450, 23 de novembre, el Vilar, possessió d'Andrevet Bramona que confronta amb el camp d'en Vidal. 
RRV (2000: 75).
1527, Lo Vilar era de l'hereu Danús. ADM, calaix Santanyí. Cortesia d'A. Ponç i Fullana.
1748, lo Velà. APS.
1837, del Velà. PcT.
1848, al velà. PcBa.
1849, del velar. PSS.
1879, Es velà. PSS.
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1887, 24 de maig, El Velar. PcMa.
1908, 21 d'abril, El Velà. PcJA.
1909, 2 de setembre, El Velà. PcJA.

Velera, na
Fonètica: [«ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca gairebé quadrada amb uns quants garrovers, situada a la Costa, entre Can 
Capeller i Lo d'en Xet. Hi ha una barraca de roter amb un petit aljub.

Vella, na
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 510.5
Situació: interior

Sementer,  gairebé  sense  arbres,  dedicat  parcialment  a  horticultura,  situat  a 
Santanyí, dins Son Morlà, entre es Marratxí i na Clapers. És de forma aproximadament 
trapezoïdal, amb unes mesures mitjanes de 475 m per 450 m.
 
Vella, na
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 511.5
Situació: interior

Conradís situat a Santanyí, a la part alta del coster des Torrent d'en Manento, 
curs hidrogràfic que es troba entre son Moja i na Barcelona. El topònim deu fer al·lusió 
cronològica al terreny artigat, sembla que s'ha d'entendre en el sentit de 'terreny roturat 
des de temps reculats, potser immemorials'.
 
Vella, na
Fonètica: «È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 515.5
Situació: interior

Topònim  dispers  que  afecta  un  terreny  de  forma  irregular,  format  per  tres 
tanques, situades a s'Alqueria Blanca, entre el cementeri i sa Cova de Ca s'Ermità, i una 
tanca de forma rectangular, situada també vora el cementeri, però dins antics terrenys 
des Pujol. Sobre el sentit del mot, vegeu l’entrada anterior. 
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1818, ne Veye. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Vella, na
Fonètica: «È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503
Situació: interior

Nom de sis  tanques de conreu,  generalment  amb pocs  arbres,  situades  a  ses 
Salines, entre es Morells i Morellet. Sobre el sentit del mot, vegeu la primera de les 
entrades amb aquest topònim.
 
Velles, ses
Fonètica: «RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-8-1
Latitud: 4353
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny llombarder de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a So n'Amer, 
entre sa Tanca d'en Roig i es Camí de Cala Llombards. Segurament cal entendre aquest 
topònim en el sentit de *ses (Tanques) Velles.

1899, Ses Veyas. PMV.
1947, Ses Veyes. PMV.
 
Velles, ses
Fonètica: «RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Conjunt  de tres tancons conradissos,  de forma romboïdal  en la seva totalitat, 
situat en es Llombards, entre Ca l'Amo en Simon Cosina i es Barons.
 
Veló, el
Fonètica: *««È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510
Situació: interior

Nom desaparegut, d'una finca situada a Santanyí, en algun lloc des Vinyet, vora 
s'Hort d'en Bonet. Segurament el topònim fa referència a la forma que devia tenir la 
finca. Sembla que és el mateix lloc que en el segle XVI es deia el Viló d'en Baró.
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1878, 28 de maig, el Viñet o el Veló. PcJA.
1908, 21 d'abril, El Viñet o el Veló; El Veló o Derrera S'hort d'en Bonet.PcJA.
1909, 2 de setembre, El Viñet o El Veló; El Veló o Derrera S'hort d'en Bonet. PcJA.

Vencs, ses
Fonètica: «RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Avenc amb dos colls (d'aquí la pluralització) que absorbeix les aigües pluvials de 
la  conca  tancada  des  Camp  d'en  Torrella,  una  depressió  santanyinera de  més  d'1,5 
quilòmetres quadrats, situada al sud-oest de la població. Hi desemboca una síquia que 
recorre gran part de la superfície. Un dels dos colls tanca un clot natural de no més de 3 
m de fondària,  el qual possiblement desemboca dins l'altre, un avenc natural retocat 
artificialment, que té una profunditat de 14 m. En èpoques de grans pluges, aquest forat 
no pot  absorbir  tota  l'aigua que hi  aflueix  i  té  tendència a  obstruir-se.  S’ha vist  en 
diverses ocasions. El sen Mateu Ferrer, àlies Donat, que morí poc abans de complir els 
cent, contava que tot l'any la depressió conservava aigua.

Vegeu una llegenda sobre l'origen d'aquest pònor: l'amo en Miquel des Rafal 
Nou contava a un tal Pere Torrelles, quan aquest era nin, que un porqueret des Guaret 
Vell havia observat que, en ploure molt, l'aigua feia remolins en aquest lloc. Aleshores, 
grataren i hi feren els avencs.

CTM, p. 51, Ses Avencs; MGM, 42-11c, íd.

1322, novembre. Arnau Net estableix a Francesc Bonet la vuitena part del camp de les Llebres (nom antic 
des Camp d'en Torrella), confrontant amb la síquia comuna que discorre per l'Avenc. RRV (2000: 35).
1857, 20 de desembre, «media cuarterada del Camp d’en Torrella, término de Santañy, lindante con la 
Veinch». PcGe.
1858, 31 de desembre, l'Eveng des Camp d'en Torrella / lo avenc. PcCo.
1896, la Veñy del Camp d'en Torrella. PMV.

Venrella, na
Fonètica: ««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-5
Latitud: 4361
Longitud: 508
Situació: interior

Lloc integrat per dues tanques de Santanyí, situades a ses Angoixes,  vora les 
partions de Campos i Felanitx i separades per un carreró. Una està poblada d'ametlers. 
En el segle XVIII es documenta amb el nom de Son Venrell. Vegeu la Comtessa.
 
Ventura, na
Fonètica: *««ÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: ?

1848



Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Topònim desaparegut, de localització desconeguda. Podria ser el nom antic des 
Camp d’en Ventura, situat a Calonge, vora la població.

1818, ne Ventura. Apeo de Garay (Santanyí).

Verdal, na
Fonètica: ««RÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Tanca  petita  amb pocs  arbres,  situada  a  Cas  Perets,  entre  sa  Vinyeta i  Can 
Ximena. Topònim motivat per una varietat de figa petita, de color verd clar i molt dolça.
 
Verdal, na
Fonètica: ««RÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504
Situació: interior

Terreny de forma irregular, format per unes vint-i-cinc tanques de conreu, amb 
arbres, situat a ses Salines, entre sa Rota i sa Carroja. Té uns 475 m de llargària, per uns 
325 d'amplària mitjana. Se'l coneix també amb la variant pluralitzada de ses Verdals.

1818, ne Verdal. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Verdal, na
Fonètica: ««RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
Latitud: 4360
Longitud: 508
Situació: interior

Tanca  rectangular  amb  ametlers  i  algunes  figueres,  potser  dividida  en  dues 
parcel·les. Deu el nom a una figuerassa verdal que hi havia. Es troba a Santanyí, dins ses 
Angoixes, al costat de ses Tanques d'en Roger.
 
Verdal, na
Fonètica: ««RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 517.5
Situació: interior
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Terreny de  conreu  amb arbres,  de  forma irregular,  situat  a  Calonge,  dins  es 
Comtès, entre sa Rota d'en Rebeu, Son Perdut, sa Figuereta, Lo de'n Marranxa, etc. Està 
integrat per cinc tanques.  El nom està motivat per la varietat de figuera dita  verdal. 
Secundàriament se'n diu ses Verdals.

1818, Ne Verdal. Apeo de Garay (Santanyí). El document pot fer referència a un altre indret.
 
Verdals, ses
Fonètica: «R«RÈD
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 504
Situació: interior

Variant no cartografiada del terreny saliner de na Verdal, situat entre sa Rota i sa 
Carroja. Sorgeix per causa de la parcel·lació.
 
Verdals, ses
Fonètica: «R«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Variant no cartografiada, i minoritària, de na Verdal, terreny situat a Calonge, 
dins es Comtès, entre sa Rota d'en Rebeu, Son Perdut, sa Figuereta, Lo de'n Marranxa, 
etc. Sorgeix per causa de la divisió en diverses tanques.
 
Verdals, ses
Fonètica: «R«RÈD
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4357
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny curiablanquer de conreu amb arbres, de forma irregular, situat prop de 
Portopetro, dins Son Durí, entre sa Tanca de s'Aljub i s'Ullastre Verd. Hi havia figueres 
verdals.

Verger, es
Fonètica: «R«RÈZ
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 505
Situació: interior
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Terreny llombarder de forma irregular, cobert de vegetació espontània, situat a sa 
Vallet, vora es Verger (de sa Vall), entre na Burgues i es Matar Gran. Té uns 1500 m de 
llargària màxima, per uns 1150 m d'amplària màxima. Per evitar confusions amb el nom 
contigu des Verger, situat dins sa Vall, de vegades apareix la variant contextualitzada 
des Verger de sa Vallet.
 
Verger, es
Fonètica: «R«RÈZ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Terreny forestal amb restes de rotes abandonades, situat a ses Salines, a sa Vall, 
entre es Vergeret de sa Vall, es Tancat Nou i es Verger de sa Vallet. Té una llargària 
màxima d'uns 2000 m per una amplària que oscil·la entre els 1150 m i els 300 m. Hi 
arriba  un  camí,  provinent  des  Pinaret,  pel  qual  els  llombarders  anaven  a  sa  Vall  i 
evitaven, així, la costa que davalla cap a sa Vallet. Ara el portell està tancat de paret. Tot 
d'una que s'hi entra hi ha una roca amb ratlles paral·leles transversals incises, que eren 
per evitar que les bísties llenegassin.

Verger de sa Vallet, es
Fonètica: «R«RÇZD«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 505
Situació: interior

Variant no cartografiada i contextualitzada des Verger, situat dins sa Vallet, vora 
es Verger (de sa Vall), entre na Burgues i es Matar Gran.

Vergeret, es
Fonètica: «R«RZÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4349
Longitud: 505
Situació: interior

Tancat llombarder de forma irregular, situat dins sa Vallet, entre n'Escolana, es 
Verger, es Matar Petit, es Caragol i es Pla d'en Castell Vell. Té uns 1150 m de llargària 
màxima, per uns 750 m d'amplària màxima. En sa major part és pleta, però hi ha també 
alguns conradissos, diversos tancats, un forn de calç, la casa del garriguer, l'era i les 
cases de la possessió.
 
Vergeret, es
Fonètica: «R«RZÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
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Latitud: 4352.5
Longitud: 504
Situació: interior

Tancat saliner de forma irregular, situat a sa Vall, entre sa Marina de ses Salines, 
es Verger, es Tancat Nou, na Móra, etc. Té un llargària màxima de 1800 m, per una 
amplària màxima  de 1050 m. És un terreny ocupat,  bàsicament,  per rotes  de forma 
quadrangular  o  rectangular,  abandonades  i  recolonitzades  per  la  vegetació.  Hi  ha 
diversos redols de pleta que no foren mai artigats. Alguns sementers grans segueixen 
fidels a llur vocació conradissa. És un indret de sols pobres, drenat a la part nord pes 
Torrent, que, provinent dels alts de sa Marina, escampa el llit en arribar als sementers 
bons de la part  jussana. Els sòls hi  són pobres, amb monòtona vegetació d'ullastres, 
mates i porrasses. A petits agres apareix l'estepa negra. Els pins hi són escassos, amb 
només alguns exemplars al centre.

1806,  30 de gener. Bernat,  bisbe de Mallorca,  es queixa al  regent de l'Audiència que els pastors del 
llogaret de les Salines duen el bestiar al Vergeret de sa Vall i els roters se senten perjudicats. RRV (2000: 
186).
 
Vermança, na
Fonètica: ««RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 514.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a Santanyí, entre Son 
Paulo,  es  Turó  i  s'Heretat  Nova.  Un  informant  usa  la  variant  deformada  de  na 
Mermança. Més freqüent és la pluralitzada de ses Vermances, la qual fa pensar que hi 
deu haver més finques amb aquest nom.

Sembla que és un compost  de  veremar amb el  sufix  -ança.  És probable que 
abans estigués sembrada de vinya
 
Vermances, ses
Fonètica: «R«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357
Longitud: 514.5
Situació: interior

Variant no cartografiada del nom de na Vermança, finca santanyinera, situada 
entre  Son  Paulo,  es  Turó  i  s'Heretat  Nova.   La  pluralització  deu  ser  deguda  a  la 
fragmentació de l’antiga finca de na Vermança en petits trossets. Aquesta zona és una de 
les poques que no han quedat ben escombrades en la recerca.
 
Vermell, en
Fonètica: «M«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 749-1-1
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Latitud: 4353.5
Longitud: 515
Situació: litoral

Cocó de la costa de Santanyí, situat a Cala Figuera, entre sa Punta des Mig i sa 
Punta Baixa. És una cavitat de planta arronyonada, d'unes 7 passes de llargària per unes 
5 passes d'amplària. La profunditat màxima arriba als 5 pams. Les voreres fan una mica 
de  barbacana.  La motivació  del  nom prové  del  fet  que,  quan  hi  han  escurat  la  sal 
diverses vegades, l'aigua torna de color rosat, mentre a baix la sal és ben blanca. És molt 
primerenc i la sal es pren aviat. Està sota el penyal, vora una cova baixa. El topònim es 
repeteix a la costa d'Andratx i a la de Valldemossa.
 
Vermelles, ses
Fonètica: «R«RÈ«9«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 509
Situació: interior

Nom d’unes parcel·les situades a Santanyí, dins es Camp d'en Torrella, a la part 
de  Son  Morlà.  Són  finques  de  call  vermell  d'una  coloració  molt  accentuada.  Cal 
entendre segurament *ses [Quarterades] Vermelles.
 
Verrandella, na
Fonètica: *«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Nom antic de na Revandella, terreny santanyiner situat pràcticament dins el casc 
urbà, entre les carreteres de Palma i de Felanitx. Vegeu na Revandella. 

Vetlaret, es
Fonètica: «R««ÈR«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 505
Situació: interior

Variant no cartografiada des Guatleret, lloc situat a ses Salines, vora la partió de 
Santanyí,  entre  sa  Pleta  d'en  Bonico  i  sa  Marina  Gran.  És  nom  d'explicació 
desconeguda.
 
Vidala, na
Fonètica: «ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
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Longitud: 515
Situació: interior

Terreny santanyiner de forma irregular, format per tres tanques de conreu amb 
arbres i un pinar, situat a s'Amarador, entre es Torrent d'en Paulo i na Coves. Vegeu el 
Clos d'en Vidala i el Clos de na Vidala.

1818, ne Vidala. Apeo de Garay (Santanyí).
1850, 16 de març, Ne Vidala. PcJA.
 
Vidales, les
Fonètica: *«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior 

Topònim desaparegut, d’un indret tal vegada situat a s’Alqueria Blanca.

1818, las Vidales. Apeo de Garay (Santanyí). 

Vidalona, na
Fonètica: «D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4356
Longitud: 514
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situada a Santanyí, entre es 
Torrent d'en Roig i na Pelada. Té un corralet de pleta. També es coneix amb el nom de 
na Capellera. Ambdós noms tenen escassíssima vitalitat.

1915, Ne Vidalona o Ne Capellera. PcRb.
 
Vilar, el
Fonètica: *È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant  desapareguda  des  Velar,  situat  a  Santanyí,  entre  el  casc  urbà  de  la 
població i Son Danús. Es documenta entre 1404 i 1527. Vegeu es Velar.
 
Viló d'en Baró, el
Fonètica: *«ÇD««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510
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Situació: interior

Variant antiga, també desapareguda, del nom des Veló, situat a Santanyí, en es 
Vinyet,  en  algun  lloc  vora  s'Hort  d'en  Bonet.  Tot  i  que  la  variant  veló es  troba 
documentada  posteriorment,  sembla  que  viló ha  de  provenir  d'un  anterior  veló, 
contràriament al que ocorre en el cas del topònim es Velar, que prové d'un documentat 
el Vilar.

1578. S'estima a «Matheu y guillerm oliuers... una pessa de terra dita al uiló d'en baró; affronta en lo 
vinyet». Stims, vol. II.

Vinya, la
Fonètica: *«Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut,  situat  a s'Alqueria Blanca, a lloc desconegut.  Podria haver 
estat situat, però, a Son Tou.

1578. «Miquel tou, preuere, un tros de terra que es diu la vinya, en la Alcaria blanca». Stims f. 68 v.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 503
Situació: interior

Tanca de forma trapezoïdal, sense arbres, situada a ses Salines, dins Morellet, 
entre es Comellar de na Vella i Morellet de Baix.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355
Longitud: 516
Situació: interior

Terreny  de  forma  irregular,  la  meitat  conradís  i  la  meitat  marina,  situat  a 
Santanyí, vora es Torrent de Solimina, entre sa Pleta d'en Coloma i Lo de Ca sa Muda. 
Actualment no hi ha vinya.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
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Longitud: 518
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situada a  Calonge, entre sa 
Vinya Vella, ses Mengues i Can Baltasar. La vinya testimoniada pel topònim ja no hi és.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 513
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, de forma romboïdal, quasi rectangular, situada 
a Santanyí, a Son Sanç, entre es Cuitor i sa Tanca Gran. No hi ha vinya.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 513.5
Situació: interior

Terreny de conreu  amb pocs  arbres,  de forma irregular,  situat  dins  sa  Bassa 
Llova, però pertany als propietaris de Son Marimon. Les tanques dels voltants són de 
sòls magres, però aquí la terra és profunda. És una mena de gran cocó reblit  per la 
sedimentació. Ara ja no hi ha vinya.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tanca de conreu sense arbres, de forma trapezoïdal, amb algun corral, situada a 
Santanyí, dins sa Talaiola, entre sa Tanca de s'Era i es Camp des Pou. No hi ha vinya 
actualment.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 513
Situació: interior
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Tanca de conreu sense arbres, de forma trapezial, situada a Santanyí, dins Son 
Cosme Ponç, vora sa Tanca de s'Era i  vora es Figueral Vell (abans de sa Talaiola). 
Actualment no hi ha vinya.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny santanyiner de conreu amb arbres, de forma irregular, situat en es Cap 
des  Moro,  entre Ca na Vell  i  sa Quintana d'en Palles.  Està  dividit  en dues tanques 
desiguals. Actualment no hi ha vinya.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb pocs arbres, de forma trapezoïdal, situada a Calonge, entre 
sa Conca i la partió de Felanitx. Ara no hi ha vinya.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, situat a Calonge, 
entre sa Vinyota, sa Talaia, es Figueral Vell i s'Era de Cas Senyor. La tanca ja no està 
dedicada al conreu de la vinya.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situat a s'Alqueria Blanca, 
vora ses Barquerades i  prop de Ca n'Esperança. Ja no està dedicada al conreu de la 
vinya.
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Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tanca trapezoïdal amb pocs arbres, situada a la Costa, dins es Camp Forà, al 
costat de ses Dotze.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359
Longitud: 518
Situació: interior

Tancó de  conreu amb arbres,  de  forma irregular,  situat  a  Calonge,  dins  Son 
Perdut, entre sa Tanca de Baix des Replà i ses Quatre Quarterades. Ara ja no hi ha ceps.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 509.5
Situació: interior

Nom d'una tanca de Santanyí, de forma irregular, situada a son Morlà, entre sa 
Revellada i ses Lluques. Avui no és vinya, sinó un conradís amb arbres, d'uns 415 m de 
llargària per 250 m damplària màxima. Un sol informant en deia sa Tanca de sa Vinya.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 503.5
Situació: interior

Tancat llombarder de forma irregular, situat a sa Vallet, dins es Pla d'en Castell 
Nou, vora es Caragol. Té uns 775 m de llargària màxima, per uns 575 m d'amplària. Ara 
no hi ha vinya. Hi alternen conradissos sense arbres o amb figueres separats per mitjans 
coberts de pinar. També es diu sa Tanca de sa Vinya i sa Vinya de sa Vallet.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358
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Longitud: 516.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma irregular, situada a s'Alqueria Blanca, dins 
es Serral Vell, entre sa Bassa des Coll i na Canonge. No hi ha vinya.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 517
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres,  de forma irregular,  situada a s'Alqueria Blanca, 
entre na Mianda i es Torrent d'en Barres. Molt antigament havia estat vinya, després 
pinar amb arbres grossos i ara ametlerar.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4359
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, situat a s'Alqueria Blanca, vers Son Sanç, 
entre Lo d'en Viudos i Can Timpanyo. Ara ja no hi ha vinya.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 518
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma trapezoïdal, situada a Calonge, dins na 
Burguera, entre es Sementer d'en Ramon i sa Tanca des Pou. Ara ja no hi ha cap cep.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350
Longitud: 502.5
Situació: interior

Tanca de conreu sense arbres, de forma quadrangular, situada a ses Salines, a sa 
Vall, dins ses Roquetes. La vinya fa molt que desaparegué.
 
Vinya, sa
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Fonètica: «Èø«
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Terreny saliner de conreu amb arbres,  de forma rectangular,  situat  a sa Vall, 
entre sa Costa de sa Vinya i es Camp des Paller. Té uns 565 m de llargària, per uns 310 
m d'amplària. Dins aquest tancat, que també rep els noms de sa Tanca de sa Vinya i sa 
Vinya de sa Vall,  comença una síquia de drenatge que desemboca a s'Estany de ses 
Gambes. Actualment no hi ha ceps.

Vegeu el cançoner.

1602. El senyor Guillem Catlar declara haver sembrat quatre quarterades de vinya a la Vall. RRV (2000: 
147).
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Bassa, parcel·la situada a Santanyí, dins es Camp 
d'en Torrella, entre les cases de Son Salom i es Camí de ses Vencs. De la vinya només 
en resta el nom.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511.5
Situació: interior

Conjunt irregular de tanques de formes diverses, situades a la falda des Puig 
Gros, vora es Creuers, en part ocupades per conradissos i en part per pletes.

1737, la viña del col. PcR.
1745, la viña des coll. APS.
1747, La Viñya del coll. PcR.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 509.5
Situació: interior
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Trosset de terra allargat, de forma trapezoïdal, amb arbres, situat a la Costa, dins 
na Pere.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4356
Longitud: 508.5
Situació: interior

Trinxa llarga i estreta de terreny, situada a Santanyí, dins es Camp d'en Torrella, 
cap a la part des Rafal Nou. El cultiu que en motivà el nom ja no hi existeix.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu,  de  forma  trapezoïdal,  amb  pocs  arbres,  situada  en  es 
Llombards, entre sa Punta Petita i ses Blaies. La vinya que en motivà el nom ja no 
existeix.

1514, la vinya (RRV, 1992). No hi ha possibilitat de saber a quina vinya es refereix el document, però 
l'indret on se situa aquesta estava molt poblat de ceps, els quals motivaren els topònims quasi veïns de sa 
Vinya de ses Ànimes, sa Vinya des Potecari i sa Vinya d'en Talaia.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4358.5
Longitud: 512
Situació: interior

Tanqueta de conreu amb arbres, de forma trapezial, situada a la Costa, dins Son 
Pulla, al costat de les cases de Can Verger. També es coneix amb el nom de sa Tanca de 
ses Pruneres.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-2
Latitud: 4349.5
Longitud: 505.5
Situació: interior

Petit tancat pentagonal irregular, situat en es Llombards, dins sa Vallet i dins es 
Matar Gran, vora la partió des Verger. Actualment no hi ha vinya. 
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Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 507
Situació: interior

Tanca de conreu, amb arbres, situada en es Llombards, dins les pertinences de 
Son Cosina, entre ses Figueretes i na Llarga. Té la forma d'un pentàgon irregular.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanca de conreu, sense arbres,  en forma de pentàgon irregular, situada en es 
Llombards, dins es Rafal des Porcs i dins es Camp Roig. Actualment no hi ha vinya.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 508
Situació: interior

Tancó de conreu, amb arbres, de forma irregular, situat en es Llombards, vora es 
Guaret Vell, entre sa Tanqueta i sa Rota de sa Cova. Actualment no hi ha vinya.
 
Vinya, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu,  amb  pocs  arbres,  de  forma  rectangular,  situada  en  es 
Llombards,  entre na Ferrera  i  sa  Tanca d'en Creus.  Actualment  no està  dedicada al 
conreu de la vinya.

Vinya d'en Bet, sa
Fonètica: «Çø«D«ÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 516.5
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Situació: interior

Terreny de  conreu,  de  forma  irregular,  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  entre  ses 
Vinyes de na Clavet i sa Conca d'en Costurer. Està dedicat al conreu de la vinya.

L'any 1875 hi havia a Santanyí 581 quarterades de vinya. Cincclaus (1984c).
 
Vinya d'en Carles, sa
Fonètica: «Çø«D«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma trapezial, situat a s’Alqueria Blanca, 
entre na Bandera i Son Setrill. Actualment, no hi ha vinya.
 
Vinya d'en Clar, sa
Fonètica: «Çø«D«NÈ
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb ametlers, de forma trapezoïdal, situat a ses Salines, dins 
sa Vall, entre na Fonda i ses Bornadetes. Està xapat per la carretera que va a les cases. 
Hi ha un pou modern. Ara en diuen més sa Tanca des Ametlers.
 
Vinya d'en Galerí, sa
Fonètica: «Çø«D«ï««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 512
Situació: interior

Conjunt de tres tanques amb arbres i un corralet, totes de forma molt irregular, 
situades rere Consolació, entre sa Rota des Fusters i es Turó d'en Jordi.
 
Vinya d'en Manresa, sa
Fonètica: «Çø«D««È««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 509
Situació: interior

Terreny de conreu sense arbres, aproximadament rectangular, situat a Santanyí, 
dins es Camp d'en Torrella, entre ses Vermelles i es Camí de ses Vencs. La vinya que 
generà el nom ja no hi és.
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Vinya d'en Muda, la
Fonètica: *«Çø«D«ÈD«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, de localització desconeguda. 

1695, la Viña d’en Muda. Era de Salvador Rigo. Possiblement portava el malnom d’un tal Jaume Barceló. 
ARM, D-1281.

Vinya d'en Talaia, sa
Fonètica: «Çø«D««È9«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508
Situació: interior

Tanca de conreu, de forma trapezoïdal, amb arbres i una caseta, situada en es 
Llombards, entre sa Vinya des Potecari i es Rafal des Porcs. 
 
Vinya d'en Torrelles, sa
Fonètica: «Çø«D«È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca de forma triangular amb pocs arbres, situada a la Costa, vora la carretera 
de Felanitx, dins sa Barrera Vella. No hi ha vinya.
 
Vinya de Baix, sa
Fonètica: «Çø«D«ÈBS
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513
Situació: interior

Terreny de conreu amb pocs arbres, situat a s'Alqueria Blanca, entre s'Era de Can 
Marranxa i na Comellara. Actualment no hi ha vinya.
 
Vinya de l'Amo Antoni Ramon, sa
Fonètica: «Çø«D«ÇÇ�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360
Longitud: 513
Situació: interior
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Terreny de conreu amb arbres, en forma de trapezi rectangle, xapat per un camí i 
situat a s'Alqueria Blanca, dins es Camp d'Amunt de Dalt. No hi ha vinya actualment.
 
Vinya de l'Amo Antoni Ramon, sa
Fonètica: «Çø«D«ÇÇ�«È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-5
Latitud: 4361
Longitud: 514.5
Situació: interior

Terreny curiablanquer de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situat en es 
Pujol, vora es Camí de Cas Concos. Ara ja no hi ha vinya.
 
Vinya de la Cova, la
Fonètica: *«Çø«D««È�«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut, d’un indret no localitzat.

1818, Viña de la Cova. Apeo de Garay (Santanyí).

Vinya de na Lleu, sa
Fonètica: «Çø«D««È´
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma rectangular, situat a la falda des Puig 
Gros, vers es Coll, entre Lo d'en Goiet i es Torrent d'en Bossa. La vinya ja no hi és. Lleu 
deu ser un antic malnom, tal vegada d'alguna població veïna.
 
Vinya de sa Vall, sa
Fonètica: «Çø«D««È´
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Vinya, situada a ses Salines, dins sa Vall, entre sa 
Costa de sa Vinya i es Camp des Paller.
 
Vinya de sa Vallet, sa
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Fonètica: «Çø«D«««È´«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4348
Longitud: 503.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Vinya, tancat llombarder, situat a sa Vallet, dins 
es Pla d'en Castell Nou, vora es Caragol. Dins sa Vallet hi havia altres vinyes, però 
aquesta era la més gran.
 
Vinya de ses Ànimes, sa
Fonètica: «Çø«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4354
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma irregular, amb arbres, situat en es Llombards, entre 
na Mostafana i  sa Vinya des Potecari.  Està dividit  en una quinzena de tanques i  en 
moltes més parcel·les.

Hi  ha  nombrosos  topònims  semblants  per  Catalunya  i  a  Mallorca  mateix. 
Coromines,  entre d'altres,  (OnCat.  s.v.)  cita  ses  Ànimes a Banyalbufar i  a  Felanitx. 
Vegeu també el  topònim les Ànimes,  a Lliçà de Munt,  nom datat  el  1801(Anònim, 
1982: 25.)
 
Vinya de ses Tapereres, sa
Fonètica: «Çø«D««««ÈRR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca de conreu, sense arbres, de forma trapezial, situada a Santanyí, dins es 
Camp d'en Bover, no molt lluny de ses Tapereres. La proximitat entre els dos llocs fa 
pensar  si  el  topònim  ses  Tapereres  havia  designat  una  àrea  més  extensa  que  en 
l'actualitat.
 
Vinya de Son Coves, la
Fonètica: *«Çø«D«�NÈ�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut  d'un  terreny de  conreu,  situat  a  Santanyí,  a  algun  lloc  no 
identificat de Son Coves.

1771, la viña de son Covas. APS.
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Vinya del Rafal Palla, la
Fonètica: *«Çø«D««È´«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny de conreu situat a ses Salines, a algun lloc des 
Rafal Palla.

1879, la viña del Rafal Palla. PcGV.
 
Vinya des Caragol, sa
Fonètica: «Çø«D««R«ÈÄ�
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: 4347.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Tancat llombarder de forma romboïdal, situat a sa Vallet, dins es Caragol. Ara 
no hi ha vinya. S'hi plantaren 30 figueres. També en diuen es Tancat de sa Vinya.
 
Vinya des Ferrers, sa
Fonètica: «Çø«D««È
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 515
Situació: interior

Terreny conradís amb pocs arbres, situat a s’Alqueria Blanca, entre es Ullastres 
de Can Sabater i es Turó de n'Aulet. Actualment no hi ha vinya.
 
Vinya des Fogoneu, sa
Fonètica: «Çø«D«ÄÈE
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Parcel·la de forma gairebé rectangular, situada a la Costa, prop de Son Ferreret 
Vell, entre Lo de na Bennàsser i es Saragall.

Entre les varietats de raïm que produïa Santanyí, V. M. Rosselló Verger (1964: 
354) anomena les següents: quigat, fogoneu, valent-negre, callet.
 
Vinya des Moscatell, sa
Fonètica: «Çø«D«R«È´
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 510
Situació: interior

Parcel·la  de  forma  aproximadament  rectangular,  pràcticament  sense  arbres, 
situada a la Costa, vora sa Vinya des Fogoneu. Nom al·lusiu també a una varietat de 
raïm.
 
Vinya des Potecari, sa
Fonètica: «Çø«D««ÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4353.5
Longitud: 508
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situat en es Llombards, entre 
sa Vinya de ses Ànimes i ses Puntes Llargues. Té uns 300 m de llargària, per uns 125 m 
d'amplària. No se sap qui era l'apotecari possessor d'aquesta finca. Actualment no hi ha 
vinya.

Vinya des Tancat Nou, sa
Fonètica: «Çø«D««È�
Terme: ses Salines
Mapa: 748-6-2
Latitud: 4350.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Terreny saliner de conreu, de forma trapezoïdal, situat a sa Vall, dins es Tancat 
Nou, vora es Verger i vora es Camp d'en Vicenç. Ara ja no hi ha vinya.
 
Vinya Nova, sa
Fonètica: «Çø«È�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360
Longitud: 510.5
Situació: interior

Conjunt de sis o més partides de terra de forma irregular, amb arbres, situades a 
la Costa, entre na Guinavetera i Lo d'en Mosson.
 
Vinya Vella, sa
Fonètica: «Çø«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

1868



Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
entre  sa  Sort,  ses  Bordissots  i  es  Mestallar.  Està  format  per  unes  quatre  tanques, 
dividides  en  més  propietats,  motiu  pel  qual  també  en  diuen  ses  Vinyes  Velles. 
Possiblement són les vinyes citades per la documentació del segle XVI.

1586, «Antoni Barceló denuncia haver plantat mitja quarterada de vinya a la possessió el Barracar, Joan 
Barceló mitja més». RRV (2000: 138).
1593, 22 de setembre, Sebastià Barceló declara 3 quarterades de vinya al Barracar, acollit a la franquesa 
d'aquesta data. RRV (2000: 143).
 
Vinya Vella, sa
Fonètica: «Çø«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, entre s'Era, 
na Barret, n'Orell, sa Tanca de sa Bassa, ses Mengues, sa Vinya, sa Tanca des Coll, etc. 
Té uns 450 m de llargària, per uns 400 m d'amplària. Està integrat per unes 18 tanques, 
però no n'hi ha cap que sigui dedicada al conreu de la vinya.

1818, la Viña Vella. Apeo de Garay (Santanyí).
 
Vinya Vella, sa
Fonètica: «Çø«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-7-1
Latitud: 4352.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Tanca  de  conreu,  de  forma rectangular,  amb algunes  figueres,  situada  en  es 
Llombards, dins es Rafal des Porcs, dins es Camp Roig, vora sa Vinya. Modernament 
se'n diu sa Tanca de ses Figueres.

1520, 12 de març. En les disputes per l'heretat entre Arnau Albert i el seu nebot Rafel Albert, sobre els 
rafal dels Porcs i l'Almunia, se cita la meitat d'una vinya. RRV (2000: 103). És evident que no es pot 
assegurar que sigui aquesta.
1586. El senyor Guillem Tagamanent Safortesa denuncia haver plantat cinc quarterades de vinya en el 
rafal dels Porcs. RRV (2000: 138).
 
Vinya Vella, sa
Fonètica: «Çø«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4359
Longitud: 510
Situació: interior

Tanca gran de forma irregular amb arbres, situada a la Costa, entre sa Barrera 
Vella i Can Garrit. Ja no hi ha vinya.
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Vinya Vella, sa
Fonètica: «Çø«È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
Longitud: 517
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a Calonge, vora la fita nombre 16 de la 
delimitació municipal de Felanitx, entre Can Mitjanit i sa Tanca de s'Era, de s'Alzina.
 
Vinya Vella, sa
Fonètica: «Çø«È«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355
Longitud: 505
Situació: interior

Terreny de forma irregular, situat a ses Salines, entre na Bordissot i sa Cometa. 
És un espai amb ametlers joves i algun garrover, d'uns 550 m de llarg per uns 375 m 
d'ample. No hi ha vinya.
 
Vinyassa, la
Fonètica: *«Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un terreny de conreu de localització desconeguda. Tal vegada 
podria ser el nom antic des Camp d'en Vidal?

1401. Romeu Albert estableix a Mateu Vidal un camp dit la Vinyassa. RRV (2000: 63).
 
Vinyassa, sa
Fonètica: «Èø«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Barri urbà de ses Salines, situat entre s'Hort d'en Marge i sa Tanca de Son Baró.
 
Vinyasses, les
Fonètica: *«Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
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Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d'una sort de terra tancada, situada a Santanyí, vora es Camí de 
Ciutat, a lloc desconegut. Sembla que és el mateix lloc que el Camp de sa Vinyassa. Cal 
preguntar-se si ambdós noms podrien ser els antecessors de l'actual Camp de sa Vinya.

1501,  31  d'octubre.  Romeu Albert  i  sa  muller  Caterina  estableixen a  Jaume Vidal  una sort  dita  les 
Vinyasses. M. Danús (1990: 169).

Vinyes, ses
Fonètica: «Èø«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma quasi rectangular, situat a Calonge, dins 
sa  Serra  Mitjana,  vora  na  Solereta.  L'extensió  d'aquest  espai  concorda  amb  la  que 
manifesta el document. Les vinya ja no hi és. És possible que en principi es digués sa 
Vinya i que s'hagi fet plural per causa de la divisió en tres tanques.

1806. Guillem Adrover declara haver sembrat una quarterada i mitja de vinya a la Serra Mitjana. RRV 
(2000: 187).
 
Vinyes de na Clavet, ses
Fonètica: «Çø«RD«««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
Longitud: 516.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a s'Alqueria Blanca, 
dins na Clavet, vora na Cama. A moltes de les parcel·les ja no es cultiva la vinya.
 
Vinyes Velles, ses
Fonètica: «Çø«RÈ«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 513.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de sa Vinya Vella, situada a s'Alqueria Blanca, entre sa 
Sort, ses Bordissots i es Mestallar.

Vinyet, es
Fonètica: «RÈø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-6
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Latitud: 4360
Longitud: 508.5
Situació: interior

Nom  de  tres  tanques  amb  arbres,  bàsicament  ametlers  i  algunes  fileres  de 
garrovers, dividides en moltes parcel·les i situades a Santanyí, dins ses Angoixes, vora 
es Carreró de s'Eixorca. 
 
Vinyet, es
Fonètica: «RÈø«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4356
Longitud: 510
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, amb uns eixos màxims de 450 
m  per  400  m,  situat  a  Santanyí,  entre  es  Quericals  i  sa  Romeguera.  Pertanyia  as 
Quericals, i era igualment terreny de l'església de Santanyí.

1404,  «Item,  lo  alou  e  dret  alodial  ab  lo  delme dels  esplets  de  vint  quarterades  de  terra  e  partides 
plantades de vinyes e en partida lauradisa, situats en la perròquia desús dita, pres lo camp appelat d’en 
Torroella, les quals vint quarterades de terra tenen e posseheixen los enphiteotes deval scrits [...] e les vint 
quarterades de terra affronten de una part ab la honor de la alqueria de la terra d’en Nicolau Bonet [avui 
na Boneta i s’Hort d’en Bonet]. E d’altre part an la honor de n’Andreu Bramona [es Velar] i ab la honor 
de  Matheu  Gorch  e  d’altre  ab  la  alqueria  Rotge.  APF (1974b:  12-14).  Sens  dubte,  el  document  fa 
referència as Vinyet.
1450, 23 de novembre, el Vinyet. RRV (2000: 75).
1578, lo vinyet. Stims, f. 14 v.
1641, el viñyet. PcB.
1654, 27 de maig, del Viñet. Arxiu BVT, 403.
1665. El rector Antoni Sales capbreva 20 quarterades de terra, que antigament eren vinya, tengudes per 
diversos particulars, que confronten amb l'alqueria de la Torre, de Nicolau Bonet [possiblement na Boneta 
i s'Hort d'en Bonet], alqueria Rotja i altres. RRV (2000: 156).
1685, 23 de març, el vinyet. RRV (2000: 156).
1695, el Viñet. ARM, D-1281.
1725, 30 de maig, Lo Viñet. PcAg.
1741, lo Viñet. PcCl.
1748, del viñet. APS.
1767, «el Viñet, de pertinencias de la cavalleria dita el Clerical». APS.
1771, el viñet. APS.
1795, el viñet. PcP.
1805, el Viñet. PcCl.
1808, el Viñet. PcCl.
1815, «un cortó de terra, tinguda en Alou del Sr. Rector de la vila de Santagñy, dins el Viñet». PcCl.
1815, «el viñet, en el Camp d'en Torrella». PcCl.
1818, al Viñet. Apeo de Garay (Santanyí).
1830, el Viñet o Clerical. El document precisa: «Linda con el camino llamado el Camp d'en torrella, con 
tierras llamadas la Romaguera, de Pertinencias del Predio llamado Son Rossell». APS.
1832, «el Viñet, de pertinencias de la cavalleria dita el Clerical». APS.
1850, 16 de març, del Viñet. PcJA.
Post 1855, «el Viñet, tenida en alodio y directo dominio de la Baronia Clerical». PcCl.
1858, el Viñet. PcBa.
1874, 30 de març, el Viñet. PcJA. Es diu que confronta pel sud amb Son Morlà.
1878, 28 de maig, El Viñet o El Veló. PcJA.
1879, el Viñet. PcBa.
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1885, el  Viñet. PcP.
1887, «lugar del Viñet». Testament de Jaume Escales. APS.
1908, 21 d'abril, El Viñet o El Veló. PcJA.
1909, 2 de febrer, El Viñet o El Veló. PcJA.
 
Vinyeta, la
Fonètica: *«Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  extingit  d'un  tros  de  terra  situat  a  s'Alqueria  Blanca,  a  un  indret  no 
localitzat. És citat com a confrontant d'un lloc dit l'Argental. 

1401, 4 de novembre. Joan Jordi ven a Romeu Rigo un alberg i farragenal, closet dit l'Argental. Confronta 
amb placeta de dita alqueria, camí que va al closet dit Argentó,  tanca dita la Vinyeta, etc. M. Danús 
(1990: 171).

Vinyeta, la
Fonètica: *«Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'un lloc de situació desconeguda.

1837, el Figueral o la Vinyeta. PcR.

Vinyeta, na
Fonètica: *«Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom extingit d’una finca no localitzada, possiblement situada cap al nord del 
terme.

1818, ne Viñete. Apeo de Garay (Santanyí).

Vinyeta, sa
Fonètica: «Èø««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 505.5
Situació: interior
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Nom d'unes cinc tanques petites de conreu amb arbres, situades a Cas Perets, 
entre Lo d'en Capità i la partió des Rafal Genars.
 
Vinyeta, sa
Fonètica: «Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 511.5
Situació: interior

Terreny de conreu, de forma irregular, quasi triangular, situat a Santanyí, en es 
Coll, entre Lo d'en Francina i sa Rota Nova. Actualment ja no hi ha vinya.
 
Vinyeta, sa
Fonètica: «Èø««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Nom de dues tanques de Cas Perets, entre Lo d'en Burguera i Lo d'en Feo. La 
més petita actualment és un esvaït; la més gran és un conradís amb ametlers.
 
Vinyeta, sa
Fonètica: «Èø««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4354
Longitud: 504.5
Situació: interior

Tancó de  forma irregular,  amb alguns  arbres,  situat  al  sud  del  poble  de  ses 
Salines, al costat mateix de les edificacions, entre sa Sort i es Clos.
 
Vinyeta, sa
Fonètica: «Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509.5
Situació: interior

Tancó de forma quasi rectangular, amb alguns arbres, situat a la Costa, entre na 
Pere i Cas General.
 
Vinyeta, sa
Fonètica: «Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4360
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Longitud: 518.5
Situació: interior

Tanca de conreu amb arbres, de forma rectangular, situada a Calonge, entre es 
Rafal i ses Jaquetes. Actualment no està dedicada al conreu de la vinya. 
 
Vinyeta, sa
Fonètica: «Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-6
Latitud: 4359.5
Longitud: 519
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma romboïdal, situada a Calonge, dins Can 
Banyeta d'en Taconer. Actualment no hi ha vinya.
 
Vinyeta, sa
Fonètica: «Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4358.5
Longitud: 511
Situació: interior

Tanca aproximadament quadrangular amb pocs arbres, situada a la Costa, vora 
Ca l'Amo en Joan Cordella.
 
Vinyeta, sa
Fonètica: «Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361
Longitud: 518.5
Situació: interior

Tanca  calongina  de  conreu  amb arbres,  de  forma trapezoïdal,  situada  a  Can 
Marines, vora na Padrines. La vinya que en motivà el nom no existeix.
 
Vinyeta, sa
Fonètica: «Èø««
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354
Longitud: 509.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, situat a Santanyí, entre es Figueral de Son Morlà i 
sa Revellada. Actualment no hi ha vinya.
 
Vinyeta, sa
Fonètica: «Èø««
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Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 512
Situació: interior

Esvaït, de forma més o menys romboïdal, situat a Santanyí, entre es Torrent d'en 
Mojarala i sa Pleta. La vinya que motivà el nom deu fer molts anys que no existeix.

Vinyetes, ses
Fonètica: «RÈø««
Terme: ses Salines
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357
Longitud: 506
Situació: interior

Nom de tres tanques trapezoïdals amb arbres, situades a Cas Perets, entre terres 
de Son Ferrer i na Clapers. La vinya ja no hi és.
 
Vinyota, la
Fonètica: *«Èø�«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom  desaparegut  d'un  terreny  de  conreu,  situat  possiblement  a  s'Alqueria 
Blanca, a lloc desconegut.

1578. S'estima a Mateu Valens un camp dit «la Vinyotta». Stims, f. 70 v.
 
Vinyota, sa
Fonètica: «Èø�«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4356
Longitud: 507.5
Situació: interior

Conjunt de tres tanques, globalment de forma irregular, amb arbres, situat en es 
Llombards, entre es Lledons i sa Rota de sa Cova. Dins una de les tres tanques hi ha una 
cavitat que motiva el nom del lloc veí citat com a confrontant.

La vinya que motiva el nom ja no hi és. El 1667 es documenta la Vinyota en el 
municipi de Lliçà de Munt (Vallès Oriental). Anònim (1982: 27).
 
Vinyota, sa
Fonètica: «Èø�«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-2-5
Latitud: 4361.5
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Longitud: 517.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb arbres, de forma irregular, situat a Calonge, entre s'Era de 
Cas Senyor i es Camp d'en Ventura. A la part més acostada a la població s'hi troben 
algunes cases. No hi ha vinya.
 
Viola, na
Fonètica: «È�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Conjunt d'unes tretze tanques de conreu, amb arbres, situat a ses Salines, entre na 
Catoi i na Bennàsser. La parcel·lació ha fet que també sigui designat amb el nom de ses 
Violes.

1818, ne Viole. Apeo de Garay (Santanyí). 
 
Violari, es
Fonètica: «RÈR
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508
Situació: interior

Tanca de forma irregular, amb arbres, situada en es Llombards, entre na Castellet 
i ses Cases Noves. S'hi troba un fragment de la muralla talaiòtica d'un poblat que encara 
conserva un portal amb la llinda a sobre. Aquest poblat deu ser l'origen del nom de Ca 
sa Talaia, una casa que no n'és gaire allunyada. Les restes s'estenien antigament per les 
finques veïnes de na Castellet.

El mot violari, d'origen incert, és definit pel DECat. de J. Coromines, s.v.,  com 
a 'pensió vitalícia, cens que es deixa a benefici d'algú per durar mentre visqui.' Apareix a 
la Crònica de Pere el Cerimoniós (1984: 41): «als altres proveim de oficis de nostres 
regnes e de Catalunya, o els donam violaris». En un document del 12 d’octubre de 1240 
es parla d’un honor donat pel rei Alfons al seu pare per violari (RRV, 2001: 22) i en un 
altre del 4 d’agost de 1350, publicat pel mateix Ramon Rosselló (1985: 132), es diu que 
el rei ha concedit violari de 10.000 sous barcelonesos anuals al noble senyor Nicolau de 
Jamvilla,  violari  que  ha  de  rebre  sobre  les  rendes  del  Regne  de  Mallorca  i  illes 
adjacents.

CTM, p. 3057.

1514, lo violari. RRV (1992).
1529, 5 de desembre. en el lloguer dels Llombards que fa Jaume Campfullós a Mateu Bonet, el senyor es 
reserva les pastures del Violari. RRV (2000: 118).
 
Violes, ses
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Fonètica: «RÈ�«
Terme: ses Salines
Mapa: 724-6-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 504.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de na Viola, terreny saliner, situat entre na Catoi i na 
Bennàsser.
 
Volta de l'Almunia, la
Fonètica: *«Ç�«D««È«
Terme: Santanyí
Mapa: 748-6-3
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: litoral

Nom extingit, possiblement costaner, des Llombards, situat a sa Vallet, a lloc 
desconegut.  Sembla  que  no  té  altre  lligam sinó  l'etimològic  amb  el  topònim  de  la 
possessió llombardera de s'Almunia (vegeu l’entrada corresponent). Segons pareix, era 
un indret situat prop des Caragol.

1463, 4 de gener. Es permet tallar llenya «del Caragol amunt, ço és, la volta de l'Almunia començant del 
carregador del Caragol, fins a la vora de l'estany dels Alfacs». RRV (2000: 79).
 
Voltes de s'Olivó, ses
Fonètica: «RÇ�«RD«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-7
Latitud: 4357
Longitud: 510.5
Situació: interior

Variant no cartografiada des Revolt de s'Olivó, doble corba des Camí de Ciutat, 
situada a uns 600 m del casc urbà de Santanyí.
 
Vuit Quarterades, ses
Fonètica: «RÇR«ÈRD«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Tanca santanyinera de conreu, de forma irregular, sense arbres, situada dins sa 
Talaiola, entre sa Pleta des Porcs i es Camp de sa Murta d'en Bonico. Els informants 
més joves en diuen ses Vuit.
 
Vuit, ses
Fonètica: «RÈ
Terme: Santanyí
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Mapa: 724-8-8
Latitud: 4355.5
Longitud: 512.5
Situació: interior

Variant no cartografiada de ses Vuit Quarterades, tanca situada a Santanyí, dins 
sa Talaiola, entre sa Pleta des Porcs i es Camp de sa Murta d'en Bonico.
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X
Xebel·linar, es
Fonètica: «S«B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-8-6
Latitud: 4360.5
Longitud: 509
Situació: interior

Tanca conradissa de forma trapezoïdal, situada a la Costa, juxtaposada a la partió 
de Felanitx i confrontant amb na Pere. Té vegetació espontània pels marges.
 
Xebel·linar, es
Fonètica: «S«B«È
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-7
Latitud: 4357.5
Longitud: 507.5
Situació: interior

Extens territori de forma irregular, format per prop d'una quinzena de tanques 
grans i moltes rotes, migpartit entre els dos termes municipals, amb una part situada 
dins Son Danús Vell, confrontant de na Timonera, na Rectora, es Camp de sa Basseta i 
es Camp de s'Avenc, i una altra part situada vers Cas Perets, que confronta amb sa Pleta 
Vella, es Mitjà d'en Xixili, es Camp d'en Xixili, es Camp des Pou i es Rafal Palla. Els 
eixos majors de tot aquest terreny tenen 1275 m i 775 m, aproximadament. Dins la part 
santanyinera el terreny s'aturona fins a assolir els 83 m sobre el nivell del mar.

1915, 26 de novembre, del Xebetlinar. PcMa.
 
Xica, na
Fonètica: *«ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: ?
Latitud: ?
Longitud: ?
Situació: interior

Nom desaparegut d'una finca de localització desconeguda, situada possiblement 
en es Llombards.

1818, ne Xica. Apeo de Garay (Santanyí).
1830, ne Xique. PcCl.
 
Xina-roja, na
Fonètica: «ÇS«È�Z«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 513.5
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Situació: interior

Variant no cartografiada i palatalitzada de na Sina-roja, terreny situat entre ses 
Mires i les tanques dites Cala Figuera. Per a l'etimologia, vegeu na Sina-roja.
 
Xomeu, na
Fonètica: «SÈ
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-8
Latitud: 4354.5
Longitud: 515
Situació: interior

Tanca santanyinera de conreu amb arbres, de forma irregular, situada en es Cap 
des Moro, entre sa Barraca de s'Escorxador i sa Barraca d'en Palles. Conserva un redolet 
de pleta. Xomeu, a Santanyí malnom, és un hipocorístic afectiu de Bartomeu, molt usual 
a les Pitiüses.

CTM, p. 307, Can Xomeu; MGM, íd., 43-6e.
 
Xorra, na
Fonètica: «ÈS«
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4356.5
Longitud: 514
Situació: interior

Terreny de forma irregular, integrat per unes set tanques de conreu, amb arbres, 
situat a Santanyí, entre Son Paulo i sa Bassa des Pinar.

El  Diccionari  Aguiló,  s.  v.,  defineix  xorra (mot  propi  de  Lleida)  d'aquesta 
manera: «Nyonya, galbana, mandra en les hores de més calor de l'estiu». Possiblement 
és una palatalització de sorra, lligada a la idea de 'lentitud', més si tenim en compte que 
per  del  topònim es Carreró de na Xorra un informant ha proporcionat  la  variant  es 
Carreró de na Sorra.

1869, ne Chorra. PcRb.
 
Xot, na
Fonètica: «ÈS�
Terme: Santanyí
Mapa: 725-1-7
Latitud: 4358
Longitud: 515.5
Situació: interior

Terreny de conreu amb casa i arbres, de forma irregular, situat entre es Creuer 
des Camins i sa Cova Foradada. Té unes mesures mitjanes de 400 m per 200 m.

CTM, p. 3059; MGM, 43-6a.

1818, ne Xot. Apeo de Garay (Santanyí). 
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Xurina, na
Fonètica: «SÈR«
Terme: Santanyí
Mapa: 724-7-8
Latitud: 4355
Longitud: 508.5
Situació: interior

Conjunt de catorze tanques de conreu, amb arbres, de forma trapezoïdal en la 
seva  totalitat,  situat  en  es  Llombards,  entre  na  Pou  i  es  Camp  d'en  Torrella. 
Possiblement era de Son Belard.
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CANÇONER

La  incidència  dels  topònims  en  el  cançoner  popular  és  força  desigual.  La 
immensa majoria dels noms de lloc no apareix mai a cap cançó. S’hi reflecteixen, en 
canvi, els noms de tots els nuclis històrics de la zona prospectada, entre un total de 
noranta-vuit  topònims,  que  inclouen  també  llocs  menors,  tant  de  la  costa  com  de 
l’interior. El nom de Santanyí sol aglutina més de seixanta cançons. En les grafies dels 
topònims,  he optat per reflectir-hi les pronúncies populars. Moltes estrofes han estat 
extretes de l’obra de R. Ginard Bauçà i de la d’Antoni Gili i Ferrer, tal com s’indica al 
peu de cadascuna, però cal advertir que s’hi han esmenat algunes grafies i puntuacions; 
les que no porten al peu la procedència corresponen a recopilacions de l’autor. Totes 
s’agrupen al voltant dels topònims corresponents, ordenats de manera alfabètica. Els 
topònims que en el cançoner tenen una forma que divergeix de la recollida van seguits 
d’una  grafia  entre  claudàtors  que  reflecteix  l’obtinguda  oralment.  S’indica  entre 
parèntesis la situació dels que es repeteixen a diversos indrets de l’àmbit. Vegem una 
relació dels llocs i seguidament les cançons que corresponen a cadascun.

1. ELS LLOCS

Almunia, s’
Alqueria Blanca, s’ / Curia Blanca, s’
Alt des Claper, s’
Amarador, s’
Amera, n’
Angoixes, ses
Aranyana, s’ [Aranyera, s’]
Argila, s’
Baladrar, es
Bancassos, es
Barca, na
Barqueres, ses
Bassa Nova, sa (Santanyí)
Bassa Serra, sa
Bateu, es
Batiada, na
Bauç, es
Bernades, ses [Bernadeta, na]
Burgues, na
Cala, sa
Cala Figuera
Cala Llombards
Cala Llonga
Cala Santanyí
Caló d’en Ferrà, es
Calonge
Camí de na Pallera, es
Camp d’en Torrella, es

Camp des Cards, es [Tanca des Cards,  
........................................................ sa]
Camp des Paller, es
Campins, na
Canal des Pou del Rei, sa
Can Marines
Cap des Moro, es
Cardassar, es
Carrer de sa Llivanya, es  [Carreró de 
..................................... sa Llivanya, es]
Cases de sa Vinya, ses
Cocó Barber, es
Comellars, es (Santanyí)
Cova Bruna, sa
Cova de n’Ebrí, sa
Cova des Barquers, sa
Cova des Fum, sa
Cova Foradada, sa (Son Moro)
Curia  Blanca,  sa → vegeu: Alqueria  
............................................. Blanca, s’
Escolana, n’
Falconeres, ses
Faralló, es (s’Almunia)
Fontanella, na (So n’Amer)
Fortí, es (Cala Llonga)
Frare, na (sa Vall)
Galantina, na (Santanyí)
Hort d’en Vives, s’
Hostalet, s’
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Llombards, es
Melis, na (la Costa)
Molí d’en Capità, es
Molí d’en Ferrereta, es
Molí d’en Mir, es
Molí de Son Danús, es
Morell
Morràs, es
Penya Bosca, sa
Penyes Fresques, ses
Pietat, la
Piquetes, ses
Pla d’en Castell, es
Placeta de s’Escola, sa
Plana, sa
Porta Murada, sa
Portopetra
Prima, na
Pujol d’en Fullana, es
Punta, sa (ses Salines)
Rafal Genars, es
Replà, na
Revolt d’en Simonet, es

Roser, el
Rota de na Gat, sa
Salines, ses
Santanyí
So n’Alegre
So n’Amer
Son Cosme Ponç
Son Danús
Son Ferrer
Son Maria
Son Marimon
Son Morlà
Son Moro
Talaiola, sa
Tanca Alambrada, sa 
Torre Almunia, sa
Torre de So n’Amer, sa
Torre de Son Morlà, sa
Torre Nova, sa
Vall, sa
Vallet, sa
Vinya, sa (sa, Vall)

2. ELS LLOCS I LES CANÇONS

Almunia, s’

Adiós ses Amunies,
adiós es pescadors.
Si des peix estau gelós,
voldria que cada anfós
vos tornassin cent anguiles. 

En Torres riaies fa
fent cantons per s’Amunia,
altres passen tot lo dia 
matant puces an es ca. 

Nostro pa de cada dia
pescam amb sos palangrons
i agafam quatre peixons42

dins es port de s’Almunia.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 165).

42 Aquest  vers coneix dues variants:  i  traurem 
esparraions / i agafam quatre peixons R. GINARD 
BAUÇÀ (1970: 177).

Alqueria Blanca, s’ / Curia Blanca, s’

Si no s’avé, ja s’enquantra,
ja la farem avenir.
Comana’m molt en Coní
que està a s’Alqueria Blanca.

R. GINARD BAUÇÀ (1967: 163 i 243).

A dins s’Alqueria Blanca
vaig sembrar un claveller:
per temps, te’n regalaré,
si en puc coir una branca. 

R. GINARD BAUÇÀ (1967: 229).

A s’Alqueria Blanca
tot són pastorets,
una mà a cada anca
i esclafits i pets.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 77).
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Santanyí no el m’he mirat
amb comptes de mudar-m’hí.
S’Alqueria Blanca sí,
perque hi viu mon bé estimat.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 79).

S’Alqueria Blanca n’era
sa més alegre del món,
però des que jo no hi som,
en mirar-la, em fa plorera.

A. GILI I FERRER (1996: 38).

En es Llombards, llombarderes
i a la vila, vilans,
a Curia Blanca,43 bajans;
Felanitx, felanitxeres.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 72).

A dins sa Curia Blanca
tot són curiablanquers,
matamoros i xinxers
i reims de la bella casta. 

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 77).

Ara he afinat dos molins:
Curia Blanca serà.
Jo me trob enmig de mar
a un racó molt endins.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 77).

A sa Curia Blanca
tots són tonedors:
varen tondre un moix
pes cap i sa panxa.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 77).

Curia Blanca, gran ribanyo
on Déu s’hi és col·locat,
Jesucrist i Ponç Pilat,
general a can Timpanyo.

43 Fora  del  cançoner,  el  topònim de  sa  Curia 
Blanca sempre porta article.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 77).

Sa Curia Blanca n’era
sa més alegre del món, 
i d’ençà que vós no hi sou
en mirar-la tenc plorera.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 77).

Alt des Claper, s’

En Miquel, es Taverner,
diu que té una gran pesquera,
hi va per na Fantonella
i surt a s’Alt des Claper.
Molts de pics, saps què ha de fer?
Sopes amb col a sa pella. 

En Miquel, es Taverner,
ha fet una gran pesquera,
hi va per na Fantonella
i surt per s’Alt des Claper.

Amarador, s’ 44

Amera, n’

A na Replà de n’Amera
una farola han de fer
per quan serà faroler
en Cosme de na Morera.

Angoixes, ses

Sa jaia de s’Arissal
i es jai de ses Angoixes
llauraven amb dues moixes
de sant Miquel a Nadal
i es jai ‘gontava es mantí,
sa jaia ses correjades
i en ‘ver de mester xinglada:
– jaieta, pegau aquí. 

Aranyana, s’ [Aranyera, s’]

Jo guard es Pla d’en Castell,
na Burgues i n’Escolana,
es Camp des Cards i na Frare, 
44 Vegeu: na Galantina.
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sa Vinya i s’Aranyana45

i hi vaig de bona gana,
aviat, com un aucell. 

Argila, s’

Dalt sa Gila des Rafal
se partiren es dobbers
i an en Xesc Cama només
li va tocar un reial.

Dins sa Gila des Rafal
se partiren es dobbers
i en Xesc Cama diu: –Nadal,
jo només tenc nou dobbers.

Baladrar, es

Un hi va per sa barrera
 i s’altre pes Baladrar.
En Marc Fango va trobar
es barret des capellà
penjat a sa capçalera. 

Bancassos, es

Pes Bancassos, ses Piquetes, 
pes Bauç i es Faraió
engronses es sivinó
penjat a ses sarrietes
i qualque dia són més seques
que a dins es maig un aubó.46

Barca, na

Na Barca i es Bateu,
na Prima i sa Pleta.47

Na Coloma Ferrereta
en venir es rector s’asseu.

Na Prima i llavò es Bateu,
na Barca i llavò sa Pleta.
Na Coloma Ferrereta

45 En realitat es diu s’Aranyera.
46 Variant:  Jo  t’he vist per  ses Piquetes,  /  pes 
Bauç i es Faraió, / passejant es sivinó, / passat 
per ses sarrietes /  i  molts de pics les dus més 
seques / que es mes d’agost un aubó.
47 És difícil saber de quina pleta es tracta.

en trobar siqui’ s’asseu. 

Barqueres, ses

No me torneu convidar
a fer clots a ses Barqueres,
que ses llivanyes primeres 
són en es llivell de mar.

Bassa Nova, sa (Santanyí)

Ells se pensaven sembrar
cebes a sa Bassa Nova
i s’ase de sa Talaiola
les havia d’anar a regar.

Bassa Serra, sa

Per devers sa Bassa Serra
he perdut sa pell des peus,
què han de fer aqueis al·lots Beus
que hi tenen tota sa terra!

Anant a sa Bassa Serra
m’he llevat sa pell des peus,
què han de fer es al·lots Beus
que hi tenen tota sa terra!

Es mestall que té en Torrer
a devers sa Bassa Serra
ha posat es cap en terra
i ja mos vorem l’any qui ve.

Bateu, es48

Batiada, na

Adiós Tanca Alambrada,
part damunt es Comellars.
Enguany ha romasa ermàs;
de nom, és na Batiada.49

Bauç, es50

48 Vegeu: na Barca.
49 Una  variant  diu  així: Adiós Tanca 
Alambrada, / jo no sé quan tornaràs. / Ets veïnat 
des Comellars / i de nom na Batiada. 
50 Vegeu també: es Bancassos.
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Jo t’he vist per ses Piquetes,
pes Bauç i es Faraió,
passejant es sivinó
passat per ses sarrietes
i molts de pics les dus més seques
que es més d’agost un aubó.

Bernades, ses [Bernadeta, na]51

Burgues, na52

Cala, sa

Un dia, anant a sa Cala, 
una gamba veig venir
i remei que vaig tenir
de tomar-li sa mordala.

R. GINARD BAUÇÀ (1967: 4). És un fragment de 
«Sa gamba d’en Robeta» (J. COVES: 1977).

Saps que hi fa de bon estar
amarrat a dins sa Cala,
pipada i altra pipada
i es pot de cafè en sa mà.
No és igual es voltejar
a devers na Foradada.

Cala Figuera

Aquesta roca espanyola
que a Cala Figuera hi ha,
la tenc d’arribar a aplanar53

venguent de ca na Terrola.

R. GINARD BAUÇÀ (1966: 155).

Una barca veig venir
de devers Cala Figuera:
no sé si deu esser en Pere
o en Joan que deu venir.

R. GINARD BAUÇÀ (1966: 198).

Una barca veig venir
per devers Cala Figuera:
51 Vegeu: na Campins.
52 Vegeu: s’Aranyana.
53 Una variant d’aquest vers diu: jo l’he d’arribar 
a aplanar (R. GINARD BAUÇÀ, 1970: 165).

no sé si deu esser en Pere
o en Joan que deu venir.
En Pere durà torró
i en Joan durà castanyes.
Oh Joan de mes entranyes!
Oh Pere de ma tristor. 

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 162).

A Cala Figuera pesca
el tresor de mon amor:
voldria que fes maror,
perque prest acabàs s’esca.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 165).

Carrer de Cala Figuera
ja no me veuràs tornar,
perque em varen fer pagar
quatre duros sense espera.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 355).

En Rata qui em ve darrere
és tocat des mateix mal.
Això és bo per un tal qual 
que habita a Cala Figuera.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 295 i 429).

Una barca veig venir
de devers Cala Figuera:
no sé si deu esser en Pere
o en Joan que deu venir.

R. GINARD BAUÇÀ (1966: 198).

Una barca veig venir
per devers Cala Figuera:
no sé si deu esser en Pere
o en Joan que deu venir.
En Pere durà castanyes
i en Joan durà torró.
Oh Pere de mes entranyes!
Oh Joan de ma tristor!
A Alcúdia mos embarcàrem
en un barco saltador
i mos dugueren a Maó
i ningunes mos ‘guantàvem.
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A. GILI I FERRER (1996: 75).

Cala Llombards

Es vent de llevant reforça 
i es meu llaüt no en fa cas.
Si et demanen a on vas,
diguès a Cala Llombards
a carregar-lo d’escorxa.

–Ferrerico tico,
me vols dir on vas?
–A rentar bugada 
a Cala Llombards.

A. GILI I FERRER (1995: 156).54

Cala Llonga55

Cala Santanyí

De dins Cala Santanyí,
tres o quatre caps jutgers
se varen atrevir
a varar un bergantell.
Ninguns eren mariners;
en Jaume Lluc a s’escota
i en virell en es timó,
cercant desembarcador.
Verge de Sant Salvador, 
si no mos llevau sa maror, 
sa nostra vida és molt poca.

Caló d’en Ferrà, es

En es Caló d’en Ferrà
mos va pegar una ratxeta;
se’n va dur sa manigueta
i sa mitjana a la mar. 

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 165).

Calonge

Ses al·lotes de Calonge
tenen sort a bastament

54 El qui subscriu tenia recollida aquesta cançó a 
Santanyí.
55 Vegeu: es Fortí.

i amb clovelles de taronja
tenen s’estimat content.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 55).

Es Clot des Pou és l’infern;
s’Horta Véia el purgatori
i es Bobot és la glori’
i Calonge és el cel.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 104).

Per Calonge i Carritxó
per s’Horta i sa Marina
cerquen vots i és sa ruïna
i creuen estar millor.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 422).

Ses al·lotes de Calonge
tenen un divertiment:
amb cloveies de taronja,
tenen s’estimat content.

A. GILI I FERRER (1996: 40).

Per Cas Concos i pes Carritxó,
per Calonge i tota sa marina,56

aquests vots són estats sa ruïna
i molts se creien estar millor.

R. GINARD BAUÇÀ (1975: 96). Fragment.

Camí de na Pallera, es

As Camí de na Pallera
no hi ha cap escaravat.
Encara no hi han cagat
i ja hi tenen sa granera.

Camp d’en Torrella, es

En Silvestre, es Taverner,
que és s’homo de na Cotxera,
es comú d’una cortera
de durets d’or se’n dugué
i vol comprar So n’Amer

56 El vers original diu: «per Calonge i per tota 
Marina».  Es  diu  Marina  a  la  contrada  de 
s’Horta.
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i tot es Camp d’en Torrella
i llavò a sa dona seva
una saia li vol fer,
pentinada a la bombé 
i pareixerà forastera.

Camp des Cards, es [Tanca des Cards,  
sa]57

Camp des Paller, es

A dins es Camp des Paller,
a davall una mosquera,
sa teva al·lota em va fer
sa pell de sa fava enrere.

Campins, na

Na Melis i na Campins,
per avall, per ses Bernades,58

quines terres més conrades
per desmamar xebel·lins.

Canal des Pou del Rei, sa

No hi ha tantes martellades
pegades de menestral
com an aquesta canal
flastomies li han tirades.

Can Marines

No hi ha cap possessió
com Can Marines de s’Horta,59 
perque en anar a obrir sa porta
veuen la mar per un balcó.

R. GINARD BAUÇÀ (1966: 256).

–Al·lotes de Can Marines,
em voleu dir on anau?
–A cercar salut i pau
i a aprendre bones doctrines.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 92).

57 Vegeu: s’Aranyana.
58 Al·ludeix al lloc dit  na Bernadeta,  imntegrat 
per devers nou finques.
59 La possessió és de Calonge i no de s’Horta.

A s’Horta enguany segaran
de dies una trentena,
a Can Vetles corantena
i a Can Marines tot l’any.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 102).

Cap des Moro, es

En es Cap des Moro hi ha 
una vaca maonesa,
per sa bona avinentesa,
ell, n’Andreu, la va comprar.
S’hagués poguda morir
quan la duien de Maó
i no s’hauria vist tenir, 
en Paulo, tanta magror.

Cardassar, es

Es Cardassar de na Marca
amb so ploure s’ha omplit
i s’Ermità m’ha dit
que hi podríem anar anit
amb ses xarxes i sa barca.

Carrer de sa Llivanya, es  [Carreró de 
sa Llivanya, es]

Jo festeig a sa Llivanya
que és veïnat de n’Aubacor60

i a can Neo des Racó
hi tiren aigo qui banya.

Cases de sa Vinya, ses

De malnom, jo som Gustina
i de llinatge som Vidal,
som savallí natural:
jo vaig néixer dins sa Vall
a ses Cases de sa Vinya.

Cocó Barber, es

L’amo en Joan Panerer
ja ha trabucat es setanta.
Com ve que és a mitjan tanda
60 No es coneix tal nom urbà.
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se’n va an es Cocó Barber
i lo endemà de matí ve
amb so cabàs peixater
i el du aspidat per una ansa.61

Comellars, es (Santanyí)62

Cova Bruna, sa

Pastora, vés a la vila,
mena sa gent que hi haurà,
perque dins sa Cova Bruna
vint-i-cinc moros hi ha.

Cova de n’Ebrí, sa

A sa Cova de n’Ebrí
hei ‘bita una forastera;
si es joves tenen quimera
han d’anar a Santanyí.

Cova des Barquers, sa

No ho vaig escriure a papers,
ni ningú vaig avisar,
només que la vaig fermar
a una columna que hi ha
dins sa Cova des Barquers.

Cova des Fum, sa

Blai Vormei, jo t’esperava
devers sa Cova des Fum;
no tenia foc ni llum
i de fred ja tremolava.

Cova Foradada, sa (Son Moro)

Pastoret, vés a la vila
i mena la gent que hi ha,
que a sa Cova Foradada
vint-i-cinc moros hi ha.

Escolana, n’63

61 Hi ha una variant d’aquesta cançó a R. GINARD 
BAUÇÀ (1970: 166).
62 Vegeu: na Batiada. 
63 Vegeu: s’Aranyana.

Falconeres, ses

He afinat es Faraió
veïnat de ses Falconeres.
Adiós ditxoses pesqueres,
que ara me’n vaig a Maó.

Faralló, es (s’Almunia)64

Tant té si vaig a Cabrera,
com devers es Faraió:
pensant gonyar un velló
faig una pesseta enrere.

Fontanella, na (So n’Amer)65

Fortí, es (Cala Llonga)

Jo tenc davant es Fortí
un bastiment que navega
i un altre que carrega
dins Cala Llonga de vi.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 162).

Vaig arribar en es Fortí
antes de s’auba trencar;
vaig treure foc i fumar,
sa llinya vaig enllestir.

R. GINARD BAUÇÀ (1975: 95). Fragment.

Frare, na (sa Vall)66

Galantina, na (Santanyí)

De damunt na Galantina
tres viles vaig descobrir:
Felanitx i Santanyí
i Campos que és la Marina.

De damunt na Galantina
tres illes vaig descobrir:
na Replà i s’Amarador,
Campos i Santanyí.

64 Vegeu: es Bancassos i ses Falconeres.
65 Vegeu: s’Alt des Claper
66 Vegeu: s’Aranyana.
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Hort d’en Vives, s’

Es molí de s’Hort d’en Vives
està envelat i no mol
i se mengen es pa tot sol
perque no tenen olives. 

Hostalet, s’

Mem si a tu t’emprendria
com es gall de s’Hestolet,
que ho diuen, però no ho crec:
canta, pon, cova i cria. 

Llombards, es67

Amic meu, no t’enamores
de fadrina des Llombards,
que ses llebres de camp ras
solen esser corredores.

R. GINARD BAUÇÀ (1966: 154).

–Ferrerico tico,
me vols dir a on vas?
–A rentar bugada
en es pou des Llombards.

R. GINARD BAUÇÀ (1967: 29 i 45).

Al·lota amb cassota,
tu ets des Llombards:
vols venir dimecres
i amb mi et casaràs?

R. GINARD BAUÇÀ (1967: 302).

Jo som un vesí d’Algaida
i som nat dins es Llombards.
Com més amunt te faràs,
més gros s’esclat pegaràs,
si no t’aguantes a l’aire.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 49).

En es Llombards tot són roques;
com hi vaig no en puc sortir,
però hi ha unes al·lotes

67 Vegeu: sa Curia Blanca.

guapes que no tenen fi.68

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 59).

Margalida Gordiola,
alerta an es llombarders,
que et volen posar dobbers
dins sa teva lladriola. 

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 60).

Ses al·lotes des Llombards
totes són caragoleres
i se’n van per ses voreres
roegant brins de fenàs.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 60).

He passat per Santanyí,
es Llombards i ses Salines
i pertot hi ha fadrines;
no ne veurem mai la fi.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 73).

Jo estic a dins sa Talaia
i som nat dins es Llombards
i pas pes Rafal Genars
quan vaig a veure mu mare.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 105).

Des Llombards, sa Tavernera69

és sa mare des fadrins.
N’hi ha que pesquen endins 
i es peix és a sa vorera.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 167).

Melis, na (la Costa)70

Molí d’en Capità, es

68 Aquest vers coneix dues variants: més lletges 
que un vei marí / negres com un corb marí (R. 
GINARD BAUÇÀ, 1970: 140).
69 Aquest primer vers correspon a la variant de 
la pàgina 177 de l’obra citada. Una altra variant 
(R. GINARD BAUÇÀ, 1970: 304) inverteix l’ordre i 
col·loca el primer vers i el segon rere els altres 
dos. 
70 Vegeu: na Campins.
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Sa coa que va tenir
també la hi varen taiar
i la hi varen acopar
i creureu que va bastar
per un capell de molí.
Sabeu a on va servir?
En es Molí d’en Capità.

J.  COVES (1977).  Fragment de  Sa gamba d’en 
Robeta.

Acota’t, què has de fer dreta?
Què has de fer d’aquest mirar?
Primer ve es d’en Capità
i llavò es d’en Ferrereta.

Què has de fer tant de temps dreta?
Què has de fotre de mirar?
Tateix no poràs ‘finar
es Molí d’en Capità
veïnat des d’en Ferrereta.

Molí d’en Ferrereta, es71

Molí d’en Mir, es

Com vaig esser a sa creu72

que hi ha en es Molí d’en Mir,
an es passatgers vaig dir:
–m’haurà costat es morir,
voltros la vida em deureu.

Molí de Son Danús, es

Es Molí de Son Danús
està envelat i no mol.
Se mengen es pa tot sol
perque no tenen res pus.

Morell

Es xoriguer de Morell
va pujar damunt sa soca
i feia fugir sa lloca
i s’estojava es polls per ell.

71 Vegeu: es Molí d’en Capità.
72 Al·ludeix a sa Creu des Carrer de Ciutat.

Morràs, es

Marc Crestai, aquest fii teu
t’ha trebaiat un bon pas:
se va tirar en es Morràs73

i va anar a sortir a Sineu.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 166).

Penya Bosca, sa

Bonjesús
de sa Penya Bosca,
feis-me una osca
an aquest fus.

A baix de sa Penya Bosca
hi ha un roseret florit.
Tant de dia com de nit,
es bé, allà on és, se demostra. 

R. GINARD BAUÇÀ (1966: 145).

A baix de sa Penya Bosca
hi ha florit un roser.
Jo sempre dic i diré
que tenc d’esser nora vostra.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 410).

Penyes Fresques, ses

Les diuen ses Penyes Fresques,
bon nom les varen posar.
Ja t’assegur, bon germà,
que es qui les va batiar
hi sabia bé ses tresques.

Pietat, la

Som un pobre trencador
que trenc dins la Pietat
i que com prou he trencat
no surt mitjà ni cantó.

Piquetes, ses74

73 Una variant d’aquest  vers diu: que va partir 
des Morràs (R. GINARD BAUÇÀ, 1970: 177).
74 Vegeu: es Bancassos.
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Pla d’en Castell, es75

Placeta de s’Escola, sa

Sa Placeta de s’Escola,
diuen que l’han de glosar.
Primer ve a can Gaspar
que tenen una Francina.

R. GINARD BAUÇÀ (1975: 226). Fragment.

Plana, sa

Na Miquela Soberana
va dir an es seu confés
que tapava formiguers
a sa rota de sa Plana.76

Na Miquela Soberana
va dir an es seu confés
que escampava formiguers
a sa rota de sa Plana
i va estar una setmana
amb pa tot sol i res més. 

Porta Murada, sa

Es batle que du sa vara
du sa gent a sa presó
i ha duita la mia amor
davall sa Porta Murada.

Portopetra

Ell jo no ho ‘via vist mai
com es cans de Portopetra:
sa feina, aviat l’han feta
i escuren sense fregai.

Si et demanes d’on l’has treta,
si importa ja ho diràs:
de dins sa Punta des Nas,77

que és veinat de Portopetra. 
75 Vegeu: s’Aranyana.
76 L’ús de rota amb minúscula respon al fet que 
no es té constància d’una rota així anomenada 
dins els terrenys de sa Plana.
77 No  es  coneix  tal  topònim  en  tot  l’àmbit 
d’estudi.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 166).

I, com es mal temps m’apreta,
no hi ha temps ni mar dolent.
D’onsevulla véngui es vent,
partesc cap a Portopetra.

R. GINARD BAUÇÀ (1975: 95). Fragment.

Prima, na78

Pujol d’en Fullana, es

Unes messes vaig segar
en es Pujol d’en Fullana,
devora una jovençana;
mai la vaig sentir cantar;
tot lo dia va anar
de puput i mala gana.

A. GILI I FERRER (1995: 131).

Punta, sa (ses Salines)

A devers sa Punta, un temps, 
no m’hi poria alegrar
i ara, de poc ençà
hi tenc mos pensaments.

R. GINARD BAUÇÀ (1966: 152).

Es segadors de sa Punta
suara feien dos tais;
per una cabeça d’ais
han hagut de tirar junta.

R. GINARD BAUÇÀ (1967: 205).

Rafal Genars, es79

Replà, na80

Revolt d’en Simonet, es

Diuen que el sen Ponç Bosquet
se n’anava a regar s’era 
78 Vegeu: na Barca.
79 Vegeu: es Llombards.
80 Vegeu: n’Amera i na Galantina.
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amb so cap dins sa caldera81

i va haver de tornar arrere
des Revolt d’en Simonet.

Roser, el

A dins es vas del Roser
me duran, com seré morta
i lo que més m’aconhorta:
que no m’hi enyoraré.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 215).

Rota de na Gat, sa

Miquerillo, que has pastat?
Jo sent olor de pastissos. 
Es teu enamorat
és a escampar cremadissos
a sa Rota de na Gat.

Salines, ses

A ses Salines hi ha
un regiment voluntari:
pledegen per un vicari 
i no tenen escolà.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 83).

Es barber de ses Salines
ha tornat molt bajoquer:
se passeja pes carrer
fent la torta a ses fadrines.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 83).

No la volgueu salinera
o feis de no trobar-la,
perquè juguen a voler
amb sos homos damunt s’era.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 83).

No vui tornar a ses Salines
perque és lloc mal sanitós:
se moren de dos en dos,
arrufats com a gallines.

81 Una variant suprimeix aquest tercer vers.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 83).

Quan surten de Santanyí
i entren dins ses Salines
trobareu quatre fadrines
guapes que no tenen fi.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 74).

Som en Tomeu Campaner
des poble de ses Salines,
divertit per ses fadrines
ho he estat i ho seré.

A. GILI I FERRER (1994: 147).

Santanyí82

Ha estat gros a Santanyí:
un dragó damunt un mul
duia set quartes de vi
amb un paner sense cul.

Recollida a Esporles per O. Rullan

Me’n vaig a envelar es molí,
l’envelaré a vela plena.
Es Fadrins de Santanyí83

catorze no fan dotzena.

A Santanyí tenen toix,
això ja les ve des néixer:
venen es blat i sa xeixa
i mengen s’ordi broix.84

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 79).

Carta parteix aviada, 
no t’atures pes camí
fins que t’hauràs entregada
en mans d’una enamorada
que habita dins Santanyí.

82 Vegeu també: s’Alqueria Blanca, na Galantina 
i ses Salines.
83 És el nom d’un nigul. M. BONET I M. GRIMALT 
(2004: 150).
84 El primer i el quart vers es canvien així en una 
variant: A Santanyí duen toix / i se mengen es pa 
ordiós.
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R. GINARD BAUÇÀ (1966: 291 i 203).

De dins Santanyí em bastava
un bocinet de paper
per veure si el teu cor estava
resolt a voler-me bé.

R. GINARD BAUÇÀ (1966: 21).

Adiós volia dir, 
però el meu cor no hi bastava
quan veia que se n’anava
lo meu bé a Santanyí.

R. GINARD BAUÇÀ (1966: 33).

Que trists estan los meus uis
per una santanyinera!
Ella té es cabeis reülls
i sa vista falaguera.

R. GINARD BAUÇÀ (1966: 112).

Jo m’estim més una uiada 
d’un jove santanyiner
que tota una festejada
d’un senyor felanitxer.

R. GINARD BAUÇÀ (1966: 177).

Tu que t’atures i frisses
i en tot trobes què dir,
s’altre dia em varen dir
que a un ball de Santanyí,
per confits tiraven guixes.

R. GINARD BAUÇÀ (1967: 53).

Aquesta santanyinera
que ara ha sortit a ballar  
la degueren enconar  
de llet de cussa llebrera.85

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 78).

Som natural de Mallorca,

85 D’aquesta cançó hi ha una variant que canvia 
el segon i el tercer vers així: que n’és sortida a 
ballar, / ell la varen enconar (R. GINARD BAUÇÀ, 
1967: 53).

des poble de Santanyí,
vénc a cantar per aquí
amb guiterra i violí,
al·lotes, perque hi importa.

R. GINARD BAUÇÀ (1967: 65).

Aqueis monyos estufats
que duen dins Santanyí, 
es predicador va dir:
–Això no m’agrada a mi 
i trob que los porem dir
gerrets enfarinoats.

R. GINARD BAUÇÀ (1967: 287).

En arribar a Santanyí,
a mu mare ho contaré:
sabeu que m’hi camp de bé
en es poble de Llubí.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 72).

Més alegre és Santanyí
que Algaida dos mil vegades.
Si no les vols copejades,
de dalt les has de coir.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 73).

Quan de Sineu vaig partir,
vaig dir a sa meva jaia
que no dormís a sa paia
amb homos de Santanyí.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 84).

Santanyí, per tocar l’orgue
posen dos porcs dins un sac:
un fa nyic i s’altre nyac,
s’avenen com un rellotge.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 137).

Es pescadors, en sortir,
cerquen sa bona pesquera:
uns se’n van devers Peguera
i qualcun per Santanyí.86

86 Una variant del segon vers diu: tots cerquen 
bona pesquera; una del vers quart diu: i  altres 
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R. GINARD BAUÇÀ (1970: 172).

Des fosser de Santanyí,
senten contar coses grosses:
es morts fa caminar amb crosses 
i los fa parlar en llatí.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 215).

Es fosser de Santanyí
succeí, una vegada,
que, anant-hi quedà tocada,
es portal no volgué obrir.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 216).

Quan t’embarques? Quan t’embarques?
Quan t’embarques m’has de dir.
Es rector de Santanyí
canta l’ofici amb ses varques.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 273).

 S’altre dia vaig tenir
un sopar com es del rei:
vaig menjar des porc més vei
que hi havia a Santanyí.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 329).

Bé va fer en Lluc Boguet:
tancar en clau i fugir.
Es consum de Santanyí
és un poc carregadet.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 355).

Carta, vés-te’n aviada,
no t’aturis pes camí
fins que seràs entregada
an es saig de Santanyí.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 359).

Enguany hi veniu com hoste;
l’any qui ve  no serà així, 
perque en venir a Santanyí
una casa serà vostra.

devers Santanyí (R. GINARD BAUÇÀ, 1970: 179).

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 372).

A Santanyí em vui mudar
si trob casa de lloguer;
si no n’hi ha, en faré fer, 
si trob pedreny per obrar.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 78).

A Santanyí, en tocar vespres, 
tot es poble està assustat.
Tenen es canyó esquerdat
de menjar tantes arestes.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 78).

A Santanyí és de veure
anar entorn an es malalts:
en donar es servicials
les donen amb una teula.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 78).

A Santanyí hi ha florets
de guapes santanyineres,
però no hi ha ramellets
com són ses llucmajoreres.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 78).

A Santanyí no fan poc,
a una casa de malalt:
donen es servicial
amb una xícara amb broc.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 78).

A Santanyí no mereixen
tenir nom de cristià,
perque són arribats ja
que ells amb ells no se coneixen.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 78).

A Santanyí, per un pop,
repicaren ses campanes
i li taiaren ses cames
i llavò fugiren tots.
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R. GINARD BAUÇÀ (1970: 78).

A Santanyí una jaia
que no té queixals ni dents
li donen ferros calents
i amb ses genives los taia.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 79).

A Santanyí una jaia 
que no tenia cap dent
se passava s’aigordent
com una vaca sa paia.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 79).

Com vaig esser a Santanyí
que es cavall roig denganxava
i en Móra me demanava
a cas batle per anar-hí.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 79).

Es fadrins de Santanyí
festegen i encara mamen
i a sant Andreu se comanen
per mamar fins a morir.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 79).

Es rector de Santanyí
és un tal Mateu Llobera
i va tudar sa cacera
per fer sonar es violí.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 79).

Jo la vui santanyinera
d’aquelles de pa i tros
que se torc amb un terròs 
i que sapi ventar a s’era.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 79).

Quan t’embarques? Quan t’embarques?
Quan t’embarques m’has de dir.
Ses joves de Santanyí
no volen fadrins amb varques.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 79).

Ses dones de Santanyí,
quan van a cercar fonoi,
totes diuen: –oi! oi! oi!
quina mota n’hi ha ací.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 79).

Som natural de Mallorca
i som nada a Santanyí;
som venguda per aquí,
senyora, perque m’importa.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 79).

Es qui toca una flauta
tot sol se pot divertir.
Es curros de Santanyí
festegen amb sa cama alta.

A. GILI I FERRER (1994: 125).

Es rector de Santanyí
era un tal Mateu Llobera,
un perdut, un calavera;
ha errada sa carrera
sols per tocar es violí.

A. GILI I FERRER (1994: 125).

L’amo en Toni Amorós,
vós qui sou un mestre fi,
no em faríeu un bací
de pedreny de Santanyí
que n’hi puguin cagar dos?

A. GILI I FERRER (1995: 181).

Sa pollina va morir
d’en Nicolau Martorell,
d’un atac, an es cervell,
de faves de Santanyí.

A. GILI I FERRER (1995: 187).

Jo som en Pere Vidal
des poble de Santanyí
i, si voleu dormir amb mi,
aquí davant hi ha s’hostal.
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A. GILI I FERRER (1995: 202).

A Artà, paumes i graneres
i sarrions pes camí.
Què en direm, de Santanyí,
un lloc tan arretirat?
Només mengen pa de blat
aquells qui s’han de morir.

A. GILI I FERRER (1996: 43).

–La jove, què sou d’Artà?
–No, jo som de Santanyí.
Si tot m’ho dèieu a mi,
poríem acompanyar.

A. GILI I FERRER (1996: 44).

A Santanyí, per un pop,
repicaren ses campanes
i li comptaren ses cames:
set, vuit, nou, capulla i tot.

A. GILI I FERRER (1996: 46).

Santanyí és un floret
de guapes santanyineres,
però no hi ha ramellet
com són ses felanitxeres!

A. GILI I FERRER (1996: 46).

Un pagès de Santanyí
quan es blat entregava
pes camí ja renegava:
–Mal llamp sa camia blava
i sa dona qui la’m cosí!

A. GILI I FERRER (1996: 208).

Venia de Santanyí
amb una fosca resolta,
pes camí me varen dir:
–Andreu, na Roseta és morta!

A. GILI I FERRER (1997: 63). Fragment.

No siguis atropellada,
Pepa Maria, a dar es sí.

Que no veus que aquest fadrí
només n’ha vengut aquí
per porer parlar i dir
que una fadrina ha enganada,
sa més rica i honrada
des poble de Santanyí?

A. GILI I FERRER (1997: 108). Fragment.

Ses dones de Santanyí
ballaven en camiseta.
va sortir en Pep Bruneta
se’n venia com a foc.
..........
En es puig de Santanyí,
per darrere una paumera,
feren una claveguera
que travessava Menorca.

A. GILI I FERRER (1997: 135-136). Fragments.

‘Bans d’arribar a Santanyí,
es cavall ja tombejà:
sa diligenci’ deixà
fins l’endemà de matí.

R. GINARD BAUÇÀ (1975: 75). Fragment.

Sineu, Costitx i Llubí,
Muro, sa Pobla i Sencelles,
Manacor, Petra i Porreres,
Llucmajor i Santanyí. 

R. GINARD BAUÇÀ (1975: 77). Fragment.

Manescal de Santanyí
va venir i l’ha escorxada.
Dins es ventre va tenir
set bous i un porcellí
i una trutja braguerada. 

R. GINARD BAUÇÀ (1975: 82). Fragment.

Venia de Santanyí,
amb una fosca revolta.
Pes camí me varen dir:
–Andreu, na Roseta és morta!

R. GINARD BAUÇÀ (1975: 123). Fragment.
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De Santanyí vaig partir
amb una fosca molt forta
i vaig trobar es meu padrí
i tot d’una me va dir:
–Andreu, na Roseta és morta!

R. GINARD BAUÇÀ (1975: 124). Fragment.

De Santanyí vaig partir
amb una fosca resolta
i pes camí em varen dir:
–Andreu, na Roseta és morta!

R. GINARD BAUÇÀ (1975: 125). Fragment.

Què en direm de Santanyí,
un lloc tan arraconat?
Llucmajor sempre és estat
lluny de Santa Margalida. 

R. GINARD BAUÇÀ (1975: 244). Fragment.

Menjarem pa i sobrassada
i beurem un poc de vi
per passar aquest sant camí
i direm que és Santanyí
una vila arraconada.

R. GINARD BAUÇÀ (1975: 251). Fragment.

Saps que fort se va picar
en Truyol de Felanitx.
Aquí va dir: –merda as mig!
en Plomar de Santanyí.

R. GINARD BAUÇÀ (1975: 289). Fragment.

So n’Alegre

Tothom li diu So n’Alegre
i jo li diré Son Trist,
perque ha molts anys que tenc vist
que l’amo sembra i no sega.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 118).

Un poll petit sempre piula
perque mai té res que fer.
A So n’Alegre estaràs bé,

perque sempre poràs viure.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 118).

So n’Amer87

L’amo en Jaume, sa Criada
que teniu a So n’Amer
és sa que fa més paper
de tota sa bancalada.

R. GINARD BAUÇÀ (1966: 89).

Son Cosme Ponç

En Jaume de Son Cosme Ponç
du varques i no repara.
Si n’hagués fets molts sa mare,
n’hi hauria pocs de bons. 

Son Danús

Es fasser de Son Danús
és alt i fa poca rama.
Sa figuera coll de dama
ja no farà figues pus.

R. GINARD BAUÇÀ (1967: 153).

Ai! Coloma, ai! Coloma,
Coloma de Son Danús!
Ara ja no ho seràs pus,
sinó senyora Coloma.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 120).

Son Ferrer

Si teniu sa llet tan clara
de dins es vostro braguer,
madona de Son Ferrer,
sempre som dit i diré
que la teniu esguerrada. 

Hi havia qualque aresta
per dalt es tap des lleter,
madona de Son Ferrer,
per tot allà on ‘niré

87 Vegeu també: es Camp d’en Torrella. 
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a la gent declararé
que teniu sa llet colesta.

Son Maria

Jo segava a Son Morlà
dins es camp de Son Maria,
encara no fo migdia,
tres sagraments que hi havia,
tots tres les me varen dar
i es capellà a sullà
diguent coses, que em moria.

Son Marimon

A Son Marimon pasten, 
menjarem pa blan
esclafades d’ordi
i clivells d’un pam.

Son Morlà88

Son Moro

Sa madona de Son Moro
se va casar en s’estiu
i li trobaren es niu
dins ses figueres de moro.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 387).

Talaiola, sa89

Tanca Alambrada, sa90 

Torre Almunia, sa

Adiós Torres Munies91

i adiós pescadors.
Si agafau cap anfós,
no li tengueu manies.

Torre de So n’Amer, sa

88 Vegeu: Son Maria.
89 Vegeu: sa Bassa Nova.
90 Vegeu: na Batiada.
91 L’ús pluralitzat d’aquest topònim no deu ser 
altra cosa sinó un recurs estilístic.

Oh! Torre de So n’Amer,
que ets d’alta i poderosa!
Oh! possessió ditxosa
a on habita mon bé!

Torre de Son Morlà, sa

Oh! Torre de Son Morlà
que ets d’alta i preciosa!
Voldria ser sa senyora 
d’un jovenet que hi està.

Torre Nova, sa

Estava a sa Torre Nova
com la rosa en el jardí.
Germanet: perque som pobre
vos voleu riure de mi?

R. GINARD BAUÇÀ (1966: 253).

Si a sa Torre Nova vas,
comana’m molt na Lluenta;
de part meva li diràs
si està fellona o contenta.

A. GILI I FERRER  (1994:27).

Vall, sa92

Que són de grans es racons
de dins sa Vall d’en Catlar.
Jo els he d’arribar a trescar
amb sa fauç i es canons. 

Oh! torre alta de sa Vall,
que tens s’ombra de mal sana!
A una part es mestral 
i a s’altra sa tramuntana.93

Sa Porrassa i Santa Ponça,
Son Sales de Marratxí
i sa Vall de Santanyí
són ses més grans de Mallorca. 

«Santanyí», 48 (24.10.59), p. 4.

92 Vegeu també: ses Cases de sa Vinya.
93 Una cançó amb lleugers canvis en els versos 
es troba a R. GINARD BAUÇÀ (1970: 115).
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Com veig que te n’has d’anar
a sa Vall, que és tan enfora,
es meu cor alegria una hora
te promet que no en tendrà.

R. GINARD BAUÇÀ (1966: 35 i 306).

En el món no hi ha cap cosa
que em puga dar més penar,
si no és un tros de pinar
que hi ha a sa Vall de94 Catlar
i per mirar lluny fa nosa. 

R. GINARD BAUÇÀ (1967: 156).

A sa Vall me vaig llogar
per batre a s’era, d’estiu:
més que es muls me vaig cansar;
de tant de –ai, ai! cantar,
vaig ‘ribar per no dir: –piu!

R. GINARD BAUÇÀ (1967: 160).

Es bestiar de sa Vall
no du tantes lleteroles,
Margalida, com tu et poses
en haver d’anar an es ball.

R. GINARD BAUÇÀ (1967: 281).

Sa madona de sa Vall95

té alegria que la mata,
perque du botons de plata
i no n’havia duits mai.

R. GINARD BAUÇÀ (1967: 284).

Un dia devers Nadal
un calonger96 se ventava
i de calor flastomava
dins sa pleta de sa Vall.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 55).

Bon dia tenga, senyor;

94 Llegiu d’en.
95 Una variant d’aquest vers diu: sa berganta de 
sa Vall (R. GINARD BAUÇÀ, 1970: 115).
96 El  gentilici  de  calonge  és  calongí i  no 
calonger. 

que em perdon si l’he ofès;
de sa Vall me’n vaig remès
inflat com un tambor:
justícia amb tanta rigor
d’errades que no he comès?

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 115).

Pobre de Joan Amer!
Ja en deu passar de trebai!
Es dilluns se’n va a sa Vall;
fins es dissabte no ve.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 115).

Ses bergantes de sa Vall
sa major i sa segona
com se va morir es cavall
li varen posar corona.

R. GINARD BAUÇÀ (1970: 115).

Ses bergantes de sa Vall
són guapes i no fan planta,
en dur s’endiana blanca
ja tenen blat per tot l’any.

A. GILI I FERRER (1996: 61).

Sabeu jo que estic de ric!
Més que es senyor de sa Vall.
Tenc dins Son Pons Cardinal
mil egos i un cavall
i vint-i-un guardià.

R. GINARD BAUÇÀ (1975: 56). Fragment.

Vallet, sa

Des que munys vaques clapades
i vens qualque vedellet
no penses en ses vegades 
que estaves per sa Vallet.

Faig feina dins sa Vallet
del senyor Lluís Sitjar;
es mosso tenc de deixar,
per reble, dins sa paret.
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Vinya, sa (sa, Vall)97

97 Vegeu: s’Aranyana.
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CLASSIFICACIÓ DELS TOPÒNIMS

1. LA NATURALESA

1.1. MORFOLOGIA DEL TERRENY

1.1.1. Relleu negatiu

1.1.1.1. Depressions interiors i costaneres

S’hi adscriuen dos-cents cinquanta sis topònims, que no corresponen al mateix 
nombre de llocs, ja que el recompte es fa incloent les variants.

Si  començam pels  que es lliguen més directament  a  la  hidronímia,  tenim en 
primer  lloc  el  genèric  barranc,  gairebé  un  fòssil  que  només  es  troba  a  s’Alqueria 
Blanca: es Barranc, es Barrancó i es Barranc d’en Tanca. Un sol representant salva el 
mot canal a la comarca, es Canal d’en Rita, quan observam que a Cabrera té una notable 
representativitat.  Aquí  és  una  lleugera  depressió  interior  sense  el  més  mínim 
encaixament.

Cal incloure aquí les ocurrències de comellar, freqüents a Calonge, on quasi han 
eliminat torrent, més rares a mesura que avançam cap al sud. Solen acompanyar-se d’un 
determinant  antroponímic  (es  Comellar  de na Tibussa,  es  C.  des  Fusters,  es  C.  des 
Jaumets),  d’un  referent  topogràfic  que  accentua  l’aprofundiment  (es  Comellar  de 
l’Infern), d’un fitònim, ja sigui natural (es Comellar des Revells,  el  C. del Bosc), o 
cultivat (es Comellar des Noguers, es C. de ses Bordissots Blanques), d’una construcció 
(es  Comellar  de  s’Aljub),  d’una  al·lusió  toponímica  (es  Comellar  de  na Prima).  La 
morfologia derivativa fa lloc a exemples ben interessants (na Comellara, es Comellaret, 
es Comellaró des Eulàries, es Comellars).

El genèric més productiu és torrent, que coneix cent quaranta-cinc ocurrències, 
tot i que el nombre de tals accidents a l’àmbit d’estudi és molt inferior. La causa n’és 
que  cada  segment  de  la  conca  disposa  d’un  nom  individualitzat,  que  correspon  a 
cadascuna  de  les  propietats  en  què  es  divideix.  Per  tal  motiu  és  habitual  que  el 
determinant sigui el nom del posseïdor, concretat amb un malnom o cognom (es Torrent 
d’en Barres, es T. d’en Jana), precedit de vegades del prenom (es Torrent d’en Jaume 
Ponç), o amb un nom de casa (es Torrent de Cal Reiet, es T. de Can Llaneres). També la 
referència al possessor pot ser a través del parentesc (es Torrent de Mavi) ‘de ma àvia’, 
o del tractament social (es Torrent des Jai). Més esparsos són els que es basen en una 
característica  física,  la  qual  pot  ser  natural  (es  Torrent  de  s’Avencàs,  es  T.  de  ses 
Aglaneres,  es  T.  des  Bous),  o  humana  (es  Torrent  des  Portell,  es  T.  des  Pou).  La 
localització pot fer-se mitjançant un adverbi (es Torrent de Baix), o un altre topònim (es 
Torrent de na Sacorrada, es T. de s’Almunia). Un cas antic d’interès l’ofereix el Torrent 
de la Sima, de situació desconeguda, sempre que no sigui una mala grafia o lectura del 
Torrent de la Sínia.

El  diminutiu  torrentell es  troba  sempre  al  litoral  i  correspon  a  cursos  de 
recorregut  molt  curt  i  els  tres  casos  coneguts  són  suspesos:  es  Torrentell  d’en 
Gustinel·lo, es T. de sa Cova des Drac, es T. de ses Piquetes. El mateix sentit té regatell, 
amb sols dos exemples al litoral, un dels quals és una variant del primer dels anteriors: 
es Regatell d’en Gustinel·lo, es R. des Saig. Alguns exemples de regatells del litoral, per 
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la seva condició de minúscules depressions de la roca, seran estudiats en parlar de les 
fissures i regates de la costa.

Les petites canalitzacions que drenen les aigües de pluja es designen sovint amb 
el mot  saragall, quasi sempre sense determinants i amb una alveolar inicial que a la 
zona d’estudi no coneix mai la palatalització. Té representacions a l’interior (es Saragall 
de na Rosa) i al litoral (es Saragall de sa Talaia Vella).

El topònim sa Vall (amb el seu anòmal derivat sa Vallet) és un exemple únic i la 
seva atribució a un referent físic de relleu negatiu no és del tot segura (vegeu l’entrada 
corresponent del corpus).

A diferència de  comellar, el primitiu  coma, que designa lleugeres depressions 
quasi imperceptibles, és gairebé un arcaisme a la contrada, amb escassos exemples que 
conformen un inventari  tancat:  sa Coma,  sa  Coma Fonda, sa Coma des Sequer.  En 
alguns casos es presenta la derivació: sa Cometa, sa Comassa. A partir del darrer, es 
forma el curiós topònim de sa Comasseta, amb un sufix diminutiu implantat sobre un 
augmentatiu.  A Calonge,  on  abunda el  derivat  comellar,  no  hi  ha  vestigis  del  mot 
primitiu.

Semblant a coma, el mot clot no sempre és d’atribució fiable, ja que de vegades 
és evolució de clos. És freqüent que l’acompanyin referents descriptius (es Clot de ses 
Abelles, es Clot des Revellar), però també n’hi ha amb determinants antroponímics, de 
vegades molt antics: es Clot d’en Peris correspon a un antic clos, canviat amb l’ajut del 
relleu negatiu. Un cas únic el tenim en el derivat  clotal d’un topònim desaparegut: el 
Clotal.  De vertader fòssil  lingüístic es pot adjectivar la paraula  sina,  component del 
topònim na Sina-roja,  que per causa de la seva opacitat  coneix un grapat de formes 
alterades.

Els  passos  entre  turons  es  designen  amb  la  paraula  coll,  que  té  poca 
representació, perquè aquí el relleu és escàs: es Coll, es Coll des Cantons, es Collet d’en 
Balutxo, etc. Un altre mot és port, que constitueix un hàpax inesperat a la comarca. El 
lloc que es diu es Port es troba a s’Alqueria Blanca, entre els turons des Pujol. 

1.1.1.2. Depressions de conques lacustres

Es tracten ací uns pocs topònims que fan referència a depressions del sòl situades 
dins dos estanys, un de l’interior i l’altre del litoral.

Dins s’Estany de ses Fonts de n’Alis  hi  ha set  microtopònims que tenen per 
genèric la paraula clot, determinada per un referent físic (es Clot de s’Arena, es C. de sa 
Font, es C. des Morer), o antroponímic (es Clot d’en Carles, es C. d’en Cenrí).

Dos topònims més d’aquesta mena els tenim per designar sengles indrets del 
fons de s’Estany de ses Gambes. Es Coll de s’Illot correspon a una llengua de sediments 
que, quan el nivell de l’aigua baixa per causa de l’evaporació estival, uneix a la ribera de 
l’estany una illa poblada de vegetació halòfila. El nom de s’Ullal s’aplica a un forat 
perillós del fons de la conca a través del qual flueix aigua salobre.

1.1.1.3. Profunditat en el litoral

Mitja dotzena escassa de topònims reflecteixen llocs d’aigües més pregones que 
la resta, situades vora la línia de la costa. Són acusats per topònims com na Fonda, es 
Fondalàs, es Racó des Fondalàs i es Clot Fondo. Sovint corresponen a pesqueres i són 
noms  que  a  voltes  trobam  repetits  al  llarg  de  la  ribera.  L’adjectiu  de  color  blau, 
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substantivat, indica llocs de molta profunditat (es Blau des Cocó d’en Balena, es B. des 
Recingle d’en Cega).

1.1.1.4. Profunditat pelàgica

Tres indrets de la mar gran es denominen amb macrotopònims que delaten el 
relleu negatiu: es Freu de Cabrera, o simplement es Freu, és l’estret que es troba entre es 
Cap de  ses  Salines  i  l’arxipèlag de Cabrera;  sa  Barra  és  el  nom de l’extrem de  la 
plataforma continental,  en el  punt  de la seva màxima profunditat.  A partir  d’aquest 
indret comença una caiguda quasi vertical que aboca dins sa Fonera, on l’ormeig del 
pescador tradicional resulta curt.

1.1.2. Relleu positiu

1.1.2.1. Elevacions de l’interior

Les entrades que acullen aquest  codi només són cent onze, ja que el territori 
recercat  és  essencialment  pla.  Així,  doncs,  no  és  estrany  que  la  paraula  puig 
comparesqui només a la part del terme de Santanyí que es veu lliure de la sedimentació 
tortoniana (es Puig Gros, es P. de sa Talaia, es P. d’en Maimó, etc.). El Puig de la 
Victòria, testimoniat per la documentació, resta sense localitzar. Més escàs encara, el 
diminutiu  pujol campa pels  mateixos  indrets  (es Pujol  d’en Fullana,  es  Pujolets,  na 
Pujola).

Un  possible  testimoni  del  llatí  CO (LLIS,  no  en  el  sentit  de  ‘pas  elevat  entre 
muntanyes’, sinó en el de ‘turonet’ el tenim tal vegada en el topònim saliner es Camp 
des Coll, que descriu una moderadíssima pujada del terreny.

El terme mola, aplicat a un relleu de cim pla, és del tot escadusser, representat 
només pel topònim extingit la Mola, d’ubicació desconeguda, i pel dubtós es Cocó de sa 
Mola.

D’una successió de relleus se’n diu una serra, mot que també té entre nosaltres 
poca exemplificació (sa Serra des Fortí, sa S. des Revell, sa S. Mitjana, etc.). Per contra 
el  derivat  serral es  presenta  quasi  una  vintena  de  vegades  per  designar  un  relleu 
allargassat. És habitual veure’l determinat per un antropònim (es Serral d’en Carabassot, 
es S. d’en Sard), però adesiara també per un referent paisatgístic (es Serral des Pi, es S. 
Rubí, es S. Vermell), o només precedit de l’article personal (na Serral).

L’estrella, però, entre els genèrics que designen les prominències, és el mot turó, 
amb més de 70 ocurrències. El tenim amb acompanyament antroponímic (es Turó d’en 
Balutxo,  es T. d’en Pere Madona, es T. de n’Aulet), adjectivat (es Turó Gros, es T. 
Redó, es T. Sord), o amb un referent pres de la naturalesa (es Turó de s’Àguila, es T. de 
s’Arena, es T. des Romanins).

1.1.2.2. Relleu costaner terrestre

Vora  la  línia  costanera,  unes  vint-i-sis  entrades  fan  al·lusió  a  protuberàncies 
rocoses emergides. La més freqüent és turmassot, derivat augmentatiu de turmàs, que a 
la vegada ho és de torm, mot absent del DIEC, a diferència que turmassot, que hi és amb 
el sentit de ‘capbuit’. A l’illa,  turmassot només es retroba una sola vegada a Pollença. 
Aquí apareix a set indrets, situats tots a la costa llombardera (C. AGUILÓ: 1999: 68-69). 
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Designa una eminència rocosa, generalment de marès, situada sota els espadats terciaris. 
Manté una connexió baixa amb els penyalars, però el seu aïllament sol ser acusat. Algun 
(es  Turmassot  des  Bauç)  és  artificial,  conseqüència  de  l’extracció  de  marès.  Solen 
determinar-se pel topònim de la zona en la qual estan situats (es Turmassot de sa Creta, 
es T. des Buits).

El terme castellet té un clar lligam amb la prehistòria i al mateix temps amb la 
topografia, si es troba a la costa. Es tracta, en els tres casos coneguts (es Castellet, es C. 
de  Llevant,  es  C.  de  Ponent),  de  relleus  ocasionats  per  la  presència  de  cursos 
hidrogràfics paral·lels a la costa, que per les òptimes condicions defensives que tenen 
foren fortificats en època talaiòtica.

Generalment,  albardà designa  una  punta  sotaiguada,  però,  a  Mondragó 
(s’Albardà) és un relleu en forma d’esquena d’ase, situat uns quants metres sobre el 
nivell de la mar. 

L’adjectiu alt s’usa, substantivat, per indicar penya-segats, tot i que l’altura pot 
ser molt discreta, ja que tot és relatiu. N’hi ha exemples a la toponímia de Cabrera, però 
aquí sols se’n poden citar dos casos (s’Alt, s’Alt des Claper).

Hi  ha un exemple  de  la  paraula  illot aplicada a  una  plataforma situada sota 
l’espadat tortonià de Portopetro (s’Illot de sa Torre). La mar no la volta, ja que només és 
un morro, però la davallada és difícil i el pescador de canya s’hi sent aïllat. Es pot afegir 
a aquest cas un nom (s’Illot), situat dins s’Estany de ses Gambes, que sovint no és un 
espai insular, sinó una llengua de terra connectada a la ribera. 

Un hàpax de la contrada (es Munt de Portopetra) és un nom de mariners que 
s’aplica  a  una  pujada  de  la  silueta  de  la  vegetació,  però  tanmateix  l’elevació  ve 
condicionada pel turó de marès sobre el qual s’assenta. 

Si prenem en consideració els micro-relleus de la costa, haurem d’afegir a la 
llista alguns topònims que delaten la superfície encrestada de la roca (na Grapallosa, ses 
Puntes Altes, ses Puntetes).

1.1.2.3. Relleu costaner sotaiguat

Aquests  són  noms  que  afecten  determinats  elements  físics  costaners  que  de 
manera permanent o ocasional es troben sota la superfície de l’aigua. Són roques que 
mantenen contacte directe amb la costa. Les roques, a flor d’aigua o sotaiguades, que es 
desenvolupen horitzontalment sota la barbacana erosionada de la ribera tenen a l’àrea 
d’estudi dues denominacions. La primera, tenassa, troba continuïtat en el terme veí de 
Felanitx i en els dos termes estudiats es troba preferentment als extrems, o sigui a la part 
de Calonge i  de ses Salines,  i  crea topònims com ses Tenasses Roges,  sa T.  de na 
Barbera. També es coneix el derivat  tenasser (es Tenasser Blanc). Conviu amb el seu 
sinònim seca, genèric que sembla poc conegut a l’illa amb aquest sentit, però freqüent a 
Eivissa d’on podria haver arribat a través dels mariners. Els informants no veuen cap 
diferència entre seca i tenassa (sa Seca de sa Fosca, sa S. des Ases, sa S. Llarga, sa S. 
Redona).

La paraula escull també serveix per a designar roques sota el nivell de la mar –de 
vegades es parla específicament d’esculls sotaiguats–  (s’Escull de s’Almunia, s’E. de 
ses Orelletes).

Alguns genèrics metafòrics designen puntes sota la mar que representen petits 
perills per a la navegació costanera. Una (albardà) es basa en un estri agrícola que es 
col·locava  sobre  l’esquena  de  les  bísties  per  al  transport  (s’Albardà  de  s’Esquena 
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d’Ase);  l’altra (mular) té l’origen en l’esquena d’un cetaci  i  és  present també en la 
toponímia de Cabrera (sa Punta des Mular).

1.1.2.4. Relleu marí aïllat

Per a les terres emergides que no tenen connexió amb la línia de costa, s’usa 
també  el  mot  escull,  generalment  seguit  d’un  topònim  localitzador  (s’Escull  de  na 
Moltona, s’E. des Buits).  La paraula  faralló se sol  reservar per a esculls més altets, 
generalment en forma de bolet (es Faralló), però no és estrany que designi qualsevol 
tipus d’illotet rocós (es Faralló de ses Piquetes) i, certament, de vegades alterna amb la 
paraula escull (es Faralló des Caló de ses Faves).

Per a les illes de dimensions reduïdes,  illot és la paraula més corrent. Pot anar 
seguida d’un topònim que facilita la ubicació (s’Illot de na Llarga, s’I. de na Moltona), 
però no falten noms totalment descriptius (s’Illot de s’Albardà, s’I. de s’Estopa, s’I. des 
Teuladers). La derivació també és present a l’hora d’intensificar la petitesa (s’Illotet, 
s’Illotó des Dolç). 

1.1.2.5. Relleu en la profunditat pelàgica

Les elevacions del fons submarí coneixen diversos genèrics, el més productiu 
dels quals és alt, mot que designa una pujada suau (s’Alt de Cala en Tugores, s’A. de na 
Pelada). Un aferrall designa un obstacle submarí, d’alga o de roca, en el qual l’ormeig 
s’enganxa amb facilitat (s’Aferrall de na Gosta). 

No tenim a l’àrea d’estudi ocurrències del mot  placer ‘altiplà submarí’, que es 
troba en aigües  felanitxeres,  com tampoc no en tenim de  sec,  present  a  la  zona de 
Llucmajor, on sembla que designa una pujada del fons, ni de l’arcaïsme munt ‘elevació 
acusada del fons submarí’ que coneix exemples a les aigües de Cabrera. Les unitats fort 
i espès seran estudiades en parlar de la composició del fons (vegeu 1.2.3.3.).

1.1.3. Nivells i Desnivells

1.1.3.1. Plans i escalonaments de l’interior

Sent l’àmbit d’estudi un indret de relleu molt escàs, no és estrany que la paraula 
pla faci escàs acte de presència, ja que els plans són bons indicadors de situació a la 
muntanya. Així  i  tot  se’n troben alguns exemples  (es  Pla  d’en Campos,  es  P.  d’en 
Castell Vell, es P. d’en Pujol) que augmenten en escorcollar la documentació (els Plans 
de les Salines, els P. Grossos). El femení plana deu tenir connotacions dimensionals, en 
designar plans de major extensió (sa Plana), però no les té quan, precedit de l’article 
personal, s’aplica a una pesquera (na Plana, na Planes). En un sol cas tenim sa Planada i, 
adjectivada, sa Rota Plana. Amb el prefix repetitiu re- anotam un bon grapat de replans 
(es Replà de sa Cova, es Replà, que es repeteix molt  i  na Replà).  Un bell  arcaisme 
desaparegut era el Sacost d’en Muda, a la zona de s’Alqueria Blanca. Socost (sacost en 
el  document)  sembla  que  era  una  forma  regressiva  de  socoster,  que  s’usava  per  a 
terrenys plans entre turons (vegeu l’entrada corresponent del corpus). Els adjectius ras 
(sa Pleta Rasa) i llis (sa Roca Llisa) remarquen l’absència de rugositats. 

1.1.3.2. Terrenys inclinats de l’interior
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El genèric més productiu que designa els plans desnivellats de l’interior és costa. 
Aquesta unitat lèxica pot venir determinada per un prenom (sa Costa d’en Nofre), un 
cognom (sa Costa d’en Ribes), un malnom (sa Costa d’en Virell), un arbre de conreu (sa 
Costa des Morer)  un referent humanitzat  (sa Costa de s’Hort),  o un topònim de les 
immediacions (sa Costa de na Bandera). També apareix sense més acompanyaments (sa 
Costa,  la  Costa).  El  derivat  coster,  tot  i  que  no  és  tan  freqüent,  també  fa  acte  de 
presència adesiara (es Coster d’en Balutxo, es C. des Molí).

Un cas únic el representa la feminització del mot rost (aquest freqüent al litoral), 
personalitzat amb l’article, per designar un terreny de l’interior amb pendent (na Rosta).

1.1.3.3. Penya-segats de l’interior

L’absència de sistemes orogràfics de relleus acusats a la nostra àrea és la causa 
de la pobresa de termes referits a desnivells bruscs de l’orografia. Els escassos topònims 
que  en  presenten,  que  no  arriben  a  la  desena,  es  localitzen  tots  a  les  dues  fites 
muntanyoses principals del nord del terme santanyiner, vora la partió de Felanitx. La 
paraula  penya motiva  el  nom d’una de les  dues  muntanyoles, sa  Penya Bosca,  que 
segurament cal entendre en el sentit de ‘la penya d’en Bosc’ i no en el d’una muntanya 
especialment  coberta  per  la  vegetació  (vegeu  l’entrada  corresponent).  En  el  mateix 
indret tenim sa Penya d’en Llorenç, sa P. d’en Gararany, els topònims descriptius sa P. 
Redona i sa P. Roja, etc. Al vessant santanyiner des Puig Gros hi ha ses Penyes des 
Carritxar. 

1.1.3.4. Plans i escalonaments de la costa

Tret  d’alguns  sectors  del  terme  saliner,  el  litoral  de  la  zona  d’estudi  es 
caracteritza per la seva constitució rocosa i penya-segada. L’horitzontalitat només sol 
trobar-s’hi  sobre  l’aresta  dels  penyalars.  Potser  per  això  alguns  elements  costaners 
(cocons, pedres, tenasses) s’adjectiven, quan la morfologia ho permet, amb el mot pla 
(es Cocó Pla, sa Pedra Plana, na Planes, sa Tenassa Plana).

A la costa, manté una freqüència elevada la paraula  banc, per designar petites 
pauses horitzontals  de la moguda configuració rocosa de la  ribera.  Són llocs que el 
pescador  de  canya  aprofita  per  a  desenvolupar  la  seva  activitat.  En  trobarem  amb 
acompanyament de prenoms (es Banc d’en Pere Antoni), malnoms arcaics (es Banc de 
na Morga), referències a l’edat dels usuaris (es Banc des Al·lots, es B. des Jai), topònims 
(es Banc de na Fontanella, es B. de na Fonda), adjectius de color (es Banc Negre), etc. 
La  morfologia  derivativa  –bancal,  bancàs,  banquet–  serà  causant  de  la  resta  (es 
Bancalet,  es  Bancassos,  es  Banquet  de ses  Tenasses  Roges).  No hi  manquen belles 
metàfores al·lusives a la comoditat (sa Cadireta).

Per als plans escalonats que, en forma de corredors, trenquen la verticalitat dels 
penyalars hom disposa de la paraula cingle (< llat. CINGULU ‘cinyell’), d’ús santanyiner i 
sobretot llombarder. Entre els darrers també circula la variant palatalitzada  xingle (es 
Xingle des Xot). A més dels animals semi-salvatges que hi poden circular (es Cingle des 
Cabrit),  les  referències  poden  ser  toponímiques  (es  Cingle  de  na  Fontanella),  o 
antroponímiques, que solen ser més habituals (es Cingle d’en Boira) i tenen una antigor 
medieval confirmada pel topònim es Cingle d’en Palou (vegeu l’entrada corresponent). 
Algun  cas  esporàdic  dóna  testimoniatge  –amb  un  recingle prefixat–  d’un  doble 
escalonament (es Recingle d’en Cega, es R. de na Fontanella).
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1.1.3.5. Terrenys inclinats de la costa

La interrupció de la verticalitat costanera sol ser motiu de bateig toponímic. Al 
litoral  llombarder  tenim  la  majoria  d’ocurrències  introduïdes  pel  genèric  rost,  que 
designa accidents de descens inclinat cap a la mar (es Rost). La majoria de vegades 
vénen  determinats  per  un  antropònim,  que  pot  ser  el  del  possessor  de  les  terres 
adjacents, o el de l’usuari de les pesqueres, sense descartar algun possible vigilant de 
l’antic cordó sanitari (es Rost d’en Barragot, es R. d’en Servera, es R. d’en Torrelles, 
etc.).

També  una  costa  especialment  relliscosa  pot  ser  motiu  referencial  (es 
Llenegadís, es Llenegall).

Un cas aïllat de costa (sa Costa des Ètics), motivat per un antic costum sanitari 
(vegeu l’entrada corresponent) és adjacent a la platja de Cala Santanyí.

1.1.3.6. Penya-segats de la costa

Hom podria pensar, per causa del llarg desenvolupament que té la costa alta a 
l’àrea d’estudi, que són nombrosos els topònims que es refereixen a la verticalitat de la 
ribera, però cal recordar que la base de la motivació toponímica és presisament la raresa. 
Resulta sorprenent que en singular no apareix mai la paraula  penya i  que la llengua 
recorre sempre als seus derivats quan som a la costa. Ací tenim penyal (es Penyal des 
Ases), i més sovint penyalar (es Penyalar, es P. de Can Curt, es P. de So n’Amer). Per 
contra, en plural sí que es troben exemples de penyes (ses Penyes Altes, ses P. Fresques, 
ses P. Roges). 

Amb un sol exemple, empenyalador designa un espai del litoral calongí d’accés 
molt dificultós, tant que resultà mortal per a l’usuari (s’Empenyalador d’en Gallardet). 
El verb empenyalar és molt usual a les Pitiüses. Altres casos d’una sola ocurrència són 
frontet (es Frontet),  picòs (es Picòs,  –amb la  variant  esporàdica es  Picot– ),  amb un 
interessant sufix que retrobam a Eivissa a sa Picossa i balç (< llat. BALTEU ‘cinyell’) amb 
una sola ocurrència (es Bauç), que a més és única a les Balears (C. AGUILÓ, 1999: 43).

1.1.4. Articulació de la costa

1.1.4.1. Articulació negativa

Les mossegades que fa la mar a la costa originen a la zona d’estudi prop de cent 
cinquanta topònims, tot i que el litoral té sectors importants mancats d’articulació. Però 
la meitat nord es presenta intensament articulada per les retalladures que originen les 
cales.

Cal  advertir,  d’antuvi,  que  no  tots  els  topònims  que  porten  la  paraula  cala 
corresponen a allò que solem entendre per tal mot, és a dir, entrades de la mar, amb 
riberes  penya-segades  i  situades  en  una  desembocadura  torrencial.  En  un  cas,  Cala 
Socarrada, s’aplica a un penyalar vertical que descriu només una lleugera sinuositat.

 A  la  zona  tenim  poca  exemplificació  del  model  cala +  article  personal  + 
antropònim. El cas més clar, que es remunta al segle XIII, és Cala en Tugores, perquè 
Cala en Grell és nom quasi desconegut i Cala en Roqueta és una variant només usada 
per la colònia de porrerens de sa Colònia de Sant Jordi.
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A diferència d’alguns indrets eivissencs (E. RIBES, 1993 i E. RIBES I MARÍ, 1995), 
el nom de cala s’usa aquí sense article (vaig a Cala Santanyí). Pot anar determinada pel 
nom d’una matèria rebutjada per la mar,  el  quitrà (Cala Anclità),  per la flora (Cala 
Figuereta),  per un nom d’embarcació (Cala Galiota),  per un adjectiu  (Cala Gran, C. 
Llonga, C. Socarrada), pel nom d’una població (Cala Llombards, C. Santanyí), o bé per 
antonomàsia (sa Cala). El cas de Cala Figuera és de gènesi dubtosa, ja que podria ser la 
flora o bé un antropònim. Cales Egües és una variant des Caló de ses Egües que recorda 
certs  noms  de  cales  menorquines  (com  Cales  Fonts,  Cales  Piques,  etc.)  i  variants 
d’alguna cala mallorquina (Cales Mosques).

La  paraula  més  productiva  és  caló,  que  genera  quasi  una  cinquantena  de 
topònims. De vegades s’aplica al curs suspès d’un torrent que desemboca en un tram 
rectilini de costa (es Caló d’en Ferrà) i no tots els vertaders calons porten tal genèric (sa 
Barca Trencada, per  exemple).  La cosa més habitual  és que vagi determinat  per un 
antropònim (es  Caló  d’en  Busques,  es  C.  de  n’Estrany).  També pot  anar  seguit  de 
topònim (es Caló de sa Comuna, es C. de Solimina), del nom d’un element físic (es 
Caló de sa Galera), d’un ictiònim (es Caló de ses Agulles), d’una construcció (es Caló 
des Corrals, es C. des Pou), d’uns usuaris (es Caló de ses Monges, es C. des Mariners), 
d’una referència a naufragi (es Caló des Homes Morts), d’un agent meteorològic (es 
Caló des Llamp), d’un element de la flora natural (es Caló des Oms, es C. des Sivinar), 
d’un adjectiu (es Caló Gran), etc. De la derivació, tenim almenys dos exemples amb la 
paraula calonet (es Calonet des Macs, es C. des Saig).

Quasi  una  quarentena  de  topònims  s’introdueixen  per  la  paraula  racó,  que 
descriu  petites  entrades  marines,  sovint  navegables  amb  petites  embarcacions.  És 
habitual que l’acompanyi un antropònim (es Racó d’en Nofre Rita, es R. d’en Soler), el 
nom d’un lloc vesí (es Racó de na Carriona, es R. des Buits), una referència a la flora 
(es Racó de s’Alga), a la fauna marina (es Racó des Eriçons, es R. des Peixetó), o a la 
fauna terrestre  (es  R.  des  Xot).  El  derivat  raconada compareix  a  dos  exemples  (sa 
Raconada de sa Punta, sa R. des Moll).

Els llocs importants  de fondeig es designen amb la  paraula  port (es  Port),  o 
porto-  si  es  tracta  d’una  romanalla  prejaumina  (Portopetro).  Un sufix  diminutiu  (es 
Portet)  resta  importància  a  l’accident,  que  en  l’exemple  adduït  és  una  raconada 
minúscula de l’illa de na Llarga, en el litoral saliner. El nom es Portet, d’un sementer de 
sa Vall situat a més de 800 m de la mar, en ser aplicat a un terreny absolutament pla, és 
d’explicació desconeguda.

A sa Colònia de Sant  Jordi  hi  ha dues aplicacions de  bassa a  raconades del 
litoral d’aigües somes i quietes (sa Bassa des Cabots, sa Bassa des Dolç). És un genèric 
que retrobam a Portocolom (C. AGUILÓ, 1991: 46) .

El mot revolt descriu també una sinuositat negativa (es Revolt de na Milà). 
Finalment,  ressenyaré  algunes  metàfores.  Amb  el  nom  de  falç es  nominen 

entrades de la mar de forma llunada. Se’n troben almenys set  exemples  (sa Falç de 
s’Almunia, sa Falç des Cap des Sol). Per a les entrades circulars tenim els exemples de 
ferradura (sa Ferradura) i  olla (s’Olla, s’Olló). Algunes d’aquestes metàfores campen 
també per les costes de Cabrera. 

1.1.4.2. Articulació negativa lacustre

Els quatre noms arreplegats corresponen a indrets de s’Estany de ses Gambes de 
litoral còncau, designats sempre amb el genèric racó (es Racó de s’Aranyera, es R. de 
s’Estacada Curta, es R. de s’Ullal, es R. de sa Font de sa Pica).
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1.1.4.3. Absència d’articulació

Els trams de costa sensiblement rectilínia són escasos al nostre àmbit. N’hi ha un 
a la costa llombardera, prop des Cap de ses Salines, que origina un vertader desert de 
noms. Prop de tal indret n’hi ha un altre que se singularitza amb el genèric  tirada (sa 
Tirada Llisa).

Típic de la costa salinera és el mot  rambada, aplicat també a sectors drets del 
litoral (sa Rambada de s’Illot, sa R. de sa Punta des Eriçons, sa R. de sa Síquia). Deu ser 
la gent coloniera que l’ha fet saltar a algun indret de Cabrera (C. AGUILÓ ADROVER, 1980).

1.1.4.4. Articulació positiva

Les avançades de la costa cap a dins la mar generen un nombre molt important 
de topònims, en el nostre cas prop de dos-cents. Això significa que qualsevol indret que 
sobresurti disposa d’un nom.

L’autèntica estrella és la paraula  punta, que coneix més de cent seixanta-cinc 
aplicacions. Es combina amb les formes femenines dels adjectius alt,  baix,  llarg,  curt, 
gros, petit, etc. (sa Punta Llarga, sa P. Petita), amb antropònims (sa Punta d’en Felip, sa 
P. d’en Garrot), amb topònims (sa P. de Cala en Tugores, sa P. de na Malfenera), amb 
noms de construccions (sa Punta de sa Síquia, sa P. de sa Torre), amb elements de la 
flora (sa Punta de sa Mata), de la fauna (sa Punta des Ases, sa P. des Corb Marí, sa P. 
des Tords), amb adjectius de color (sa Punta Negra, sa P. Roja), amb noms referits a 
l’orientació (sa Punta de Llebeig, sa P. de Llevant, sa P. des Sol), etc. Es poden trobar 
exemples de recercada complicació (sa Punta des Racó de sa Punta Mitjana) i d’altres 
que forneixen orígens ben interessants: sa Punta de sa Creu, nom repetit a molts indrets 
de l’illa,  sorgeix del  costum antic de col·locar una creu a les  boques dels ports  (C. 
AGUILÓ,  2002:  101-108);  sa  Punta  de  sa  Lleva  es  basa  en  una  fenella  (llivanya,  o 
llevanya) del penya-segat (vegeu les entrades corresponents). D’altres, com sa Punta de 
sa Palla, són d’explicació desconeguda. La morfologia derivativa,  puntassa, aporta un 
sol cas (sa Puntassa).

De considerable antigor, però de poca freqüència, és cap, referit a un extrem de 
la costa. Els escassos exemples que en tenim a la zona constitueixen un inventari tancat 
i solen referir-se, encara que no sempre, a accidents rellevants de la costa (es Cap de ses 
Salines,  es  C.  des  Moro,  es  C.  des  Sol),  però  també  poden  denominar  puntes 
insignificants (es Cap des Marès Mort, es C. des Toro).

Per a les sortides rocoses que bequen damunt la mar, disposam de  morro i el 
derivat augmentatiu  morràs, però l’elenc de tals noms és molt reduït (es Morro d’en 
Cànaves, es Morràs, es Morràs d’en Cànaves).

Tenim també un cas d’esperó (s’Esperó) i un revolt positiu (es Revolt).

1.1.4.5. Articulació positiva lacustre

Les avançades costaneres de les conques lacustres de s’Estany de ses Gambes i 
des  Estanys es  basen  en  denominacions  similars  a  les  que  hem  vist  tot  just,  amb 
exemples de punta (sa Punta de s’Illot, sa P. de sa Cova, sa P. de ses Roques) i un cas 
d’esperó (s’Esperó).
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1.1.5. Alteració natural del medi

1.1.5.1. Fissures i regates

La majoria de topònims que es refereixen a fractures del terreny són a la costa i 
rarament a l’interior. És lògic que sigui així pel fet que una gran part del litoral de la 
zona estudiada és de constitució rocosa, molt batuda pels temporals de llevant, o de 
ponent en el cas saliner, que la fracturen de manera intensiva.

Si  començam per  les  diàclasis,  tenim el  genèric  regatell,  que es  repeteix  set 
vegades (es Regatell, es Regatells). D’altres, més esporàdics, són  crivell (es Crivell), 
encletxa o  enquetja (s’Encletxa, s’Enquetja),  regana (sa Regana, amb una variant sa 
Riana), arcaismes com creta (< llat. CREPITA ‘rebentada’, DECat, s.v. crétua) , (sa Creta, 
tot i que no és de motivació ben clara, amb sols un altre cas a Llucmajor), l’adjectiu 
fesa, forma femenina del participi de fendre ‘xapar’, (sa Roca Fesa) i lleva ‘fissura gran 
de la roca’ (sa Punta de sa Lleva). Els darrers conviuen amb els transparents xapada (sa 
Pedra Xapada) i llivanya (es Carreró de sa Llivanya). La personalització descriptiva es 
fa  present  amb  el  participi  trencada (na  Trencada).  Les  fractures  de  la  roca,  quan 
apareixen  a  llocs  penya-segats  provoquen  la  separació  de  blocs.  Els  participis 
desferrada i  tallada originen  sengles  topònims  per  a  un  mateix  indret  (sa  Pedra 
Desferrada /  sa Pedra Tallada). Si  el trencament deixa una fenella pot designar-la la 
paraula  osca (s’Osca)98. L’erosió de les fractures a la costa acaba per convertir-les en 
petits llocs de drenatge, acusats pels mots canal i regaló (es Canalet, es Regaló).

1.1.5.2. Cavitats i formes d’erosió

Deixaré de banda els caus on s’amaga la salvatgina i d’altres animals, vinculats a 
la caça (vegeu 2.6.2.1.), i els cocons, tant els de la costa (1.3.2.3.) com els de l’interior 
(1.3.1.2.), que s’estudiaran en parlar de l’aigua estancada.

Per la seva importància quantitativa, caldria parlar en primer lloc de les coves 
naturals, abundoses tant al litoral com a l’interior, ja que ens trobam en un medi càrstic. 
El  genèric  cova i  els  seus derivats  motiven més de cent  setanta topònims referits  a 
cavitats no excavades per l’home.

Entre els determinants que acompanyen cova són reiterats els adjectius (sa Cova 
Baixa, sa C. Foradada, sa C. Petita, la C. Reial), sobretot els de color (sa Cova Blanca, 
sa C. Blava, sa C. Bruna, sa C. Negra, sa C. Roja). Entre els darrers exemples hom 
podria incloure algun cas metafòric (sa Cova des Fum). Sovint s’expressa la situació (sa 
Cova de Baix, sa C. des Mig, sa C. des Racó), que pot ser la del topònim de l’indret (sa 
Cova de Ca s’Ermità, sa C. de Cala Figuereta, sa C. de na Pastora), o la propietat, ja 
sigui mitjançant antropònims (sa Cova d’en Cabrer, sa C. d’en Pere Mir), o amb els 
oficis dels usuaris (sa Cova de sa Molinera, sa C. des Barquers, sa C. des Músics, sa C. 
des  Lladres,  etc.).  Tenen  també  molta  força  els  elements  descriptius,  tals  com  els 
accessos (sa Cova de ses Dues Boques,  sa C.  de ses Tres Boques),  les concrecions 
estalactítiques, expressades de vegades amb la metàfora (sa Cova des Degotís, sa C. des 
Orgues, sa C. des Sant), la presència d’aigua (sa Cova des Dolç, sa C. de s’Aigua, sa C. 
des  Riu)  i  els  depòsits  vegetals  (sa  Cova  de  s’Alga)  i  geològics  (sa  Cova  de 
s’Almànguena, sa C. de sa Grava). La flora queda únicament representada per la figuera 
(sa Cova de sa Figuera, sa C. Figuera), a diferència de l’abundor i diversitat faunística 

98 Cf. S’Osca a l’illa cabrerenca de na Redona (C. AGUILÓ ADROVER, 1980).
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(sa Cova de s’Òliba, sa C. de sa Miloca, sa C. des Coloms, sa C. de ses Genetes, sa C. 
de ses Llisses, sa C. des Corbs, sa C. de ses Rates Pinyades, sa C. des Gat, sa C. des Vell 
Marí, sa C. des Merder). Uns pocs exemples es lliguen a costums (sa Cova des Foc), a la 
pràctica del contraban (sa Cova de sa Llanxa, sa C. des Secret) i a algun esdeveniment 
històric (sa Cova des Vapor). Finalment hi ha les denominacions de caràcter llegendari 
(sa Cova de l’Infern, sa C. del Dimoni, sa C. des Diners, sa C. des Drac) i religioses (sa 
Cova de sa Jaia Corema, sa C. des Apòstols). Un cas de redundància el tenim a sa Cova 
des Caüll.

Les agrupacions són més tost excepcionals i es regeixen pels mateixos sistemes 
de denominació (ses Coves d’en Calí, les C. de la Mata, ses C. Negres, ses C. dels Reis).

La derivació queda limitada a covassa (sa Covassa), covatxol (es Covatxol d’en 
Bóta) i coveta (sa Coveta de sa Mitja Lluna, sa C. Roja).

Quant a les perforacions de la roca, el genèric més estès és forat, present sobretot 
a la costa (es Forat de ses Llisses, es F. des Bauç, es F. des Cagador de sa Geneta, sa 
Pesquera des Forat) i a uns pocs llocs de l’interior (es Forat de sa Miloca, es F. des 
Moix).  Els  bufadors són  costaners  sense  excepció.  Designen  perforacions  de  les 
tenasses que expel·leixen aire i aigua amb l’impacte de les ones (es Bufador, es B. de sa 
Comuna, es Bufadors de s’Amarador). Alguns foren destruïts pel fet que esquitxaven de 
sal les arbredes dels conreus veïns. Paraules com  estufador i  esbrufador pertanyen a 
l’esfera  dialectal  d’altres  illes  baleàriques  i  són  desconegudes  entre  nosaltres.  Els 
exemples d’arcs rocosos del litoral s’expressen amb la paraula  pont (sa Pesquera des 
Pont, es Pont de Cala Figuereta, es P. de sa Plana, sa Punta des Pont, es Pontàs) i més 
rarament  arc (s’Arc).  Ambdues  conflueixen  en  un  exemple  redundant  (s’Arc  des 
Pontàs).

Al  marge  de  tota  aquesta mostra  queda un topònim que designa  un  malpaís 
interior  de  roques  molt  erosionades  (es  Mal  Lloc)  i  un  discret  cocó,  interior  i 
desaparegut, de nom llegendari (sa Potada des Gegant).

1.1.5.3. Esllavissades

Els topònims referits a la destrucció natural dels penyalars són escassos, tot i que 
els efectes d’aquest tipus d’alteració del medi són ben coneguts al litoral. Tenen nom els 
casos més espectaculars o més antics, que solen designar-se amb el mot  enterrossall 
(s’Enterrossall,  s’Enterrossall  d’en  Boira),  que  trobam  diverses  vegades  sense 
contextualitzar. Un cas esporàdic que expressa l’amuntegament de blocs és format amb 
claper (s’Alt des Claper).

1.1.5.4. Pònors i dolines

Tant el  terme de Santanyí, sobretot en la seva meitat  del sud, com el de ses 
Salines, són terres en les quals hi ha una certa abundositat d’avencs i esfondraments. Cal 
assenyalar,  en  primer  lloc,  la  possibilitat  que  un  arabisme  reflecteixi  un  fenomen 
d’aquesta  mena  (sa  Cana).  La  paraula  avenc,  per  fals  tall,  a  Santanyí  és  femenina 
(s’avenc > sa venc) i motiva una vintena de topònims, la majoria dels quals, tanmateix, 
es poden transcriure com si el mot fos masculí. El genèric pot anar determinat pel nom 
del propietari (s’Avenc d’en Morer), o per la fauna que hi habita (s’Avenc des Coloms), 
però és més corrent que l’acompanyi el topònim en el qual se situa (s’Avenc de ses 
Cerdanes,  s’A.  des  Camp  Roig,  s’A.  des  Favassos,  s’A.  des  Lletrar).  Pot  ser  el 
determinant del terreny que l’alberga (sa Tanca de s’Avenc). En un topònim saliner s’ha 
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conservat com a masculí (es Torrent de s’Avencàs) i transmet el que devia ser el nom 
antic de s’Avenc des Matar, que realment és un gran avenc al qual escau bé la sufixació. 
En el plural queda en evidència el canvi de gènere (ses Vencs).

En un topònim, alternatiu de s’Avenc des Favassos, tenim la paraula  clot (es 
Clot des Tarongers). El mot albelló normalment designa una sorgència d’aigua quan els 
terrenys  n’estan saturats per excés de pluges,  però antigament devia aplicar-se  a un 
engolidor. Aquest és el sentit d’un topònim des Llombards (es Albellons), aplicat a un 
sementer que conserva un avenc mig obstruït.

Les terres  de sa Vall  i  sa  Vallet  alberguen nombroses petites  dolines  que es 
troben en la seva fase inicial.  Són petits  redols de terrenys abisats,  que normalment 
subratlla la vegetació si es troben enmig de sementers. Els saliners els designen amb el 
mot esfondrat, exclusiu del seu parlar. Generen set topònims esparsos per les dues grans 
finques (s’Esfondrat de na Gosta, s’E. des Delfí, s’E. des Dolç, es Esfondrats, etc.).

Antigament la paraula pouàs devia designar avencs naturals, si tenim present que 
a la finca llombardera des Pouàs no es coneix cap pou antic,  però sí  un avenc mig 
obstruït. Un lloc homònim de la Costa, sense pou (ni avenc) conegut podria haver estat 
igualment motivat per la presència d’algun engolidor ara cegat, però no es pot saber amb 
certesa.

D’un  antic  Torrent  de  la  Sima  no  coneixem  ni  la  situació  ni  la  motivació. 
Tanmateix cal ser prudents, perquè podria tractar-se d’una grafia descurada en comptes 
de *Torrent de la Sínia, que no sobtaria tant.

1.1.5.5. Formes de reconstrucció

Quasi una desena de topònims es basen en formacions estalactítiques.  N’hem 
citat alguns en parlar de les coves. Hi trobam genèrics com  degotís (es Degotís d’en 
Carles, es D. d’en Tià Moro) columna (sa Columna) i metàfores diverses (es Frare, sa 
Monja, l’Orgue, sa Cova des Sant).

1.2. COMPOSICIÓ DEL TERRENY

1.2.1. De l’interior

1.2.1.1. Terrosa

Uns pocs noms evidencien la composició terrosa del territori interior. L’argila és 
present a dos topònims (s’Argila, es Clot de s’Argila). D’altres matèries encara tenen la 
representació més limitada, com el fang (es Fang d’en Magí) i la terra (sa Terra Bona). 

1.2.1.2. Arenosa

A diferència del que passa en el litoral, la presència d’arena a l’interior és molt 
escassa a l’àrea d’estudi i el marès, tot i que se’n troba a l’interior, no sol ser mencionat 
en els noms de lloc. Els dos topònims que en donen testimoniatge actual són a zones 
molt acostades a la mar. Una és dins sa Vall (es Turó de s’Arena) i l’altra a la frontera 
de la mateixa finca (es Turó des Maressos). Entre els noms desapareguts n’hi ha un altre 
(la Tanca de les Arenes), però en desconeixem la situació. No és possible vincular-hi es 
Carrer de ses Arenes, antic nom de la xarxa urbana de Santanyí, basat, segons sembla, 
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en un malnom. Retrobam aquest material a les conques lacustres de s’Estany de ses 
Gambes i s’Estany de ses Fonts de n’Alis (s’Arenalet, es Clot de s’Arena).

1.2.1.3. Pètria, excepte penya i penyalar (vegeu 1.1.3.3.)

Són més abundosos els topònims que delaten la presència de sòls pedregosos a 
l’interior. El terme més abundós és roca, que apareix tant en singular (sa Roca Blanca, 
sa R. d’en Jana, sa R. Llisa, Can Jordi de sa Roca), com en plural (ses Roques d’en 
Biga, ses R. de Cas Coix, ses R. de s’Era). En trobam un exemple en el litoral d’una 
conca  lacustre  interior  (sa  Punta  de  ses  Roques).  La  morfologia  derivativa  genera 
rocassa,  roqueta i el curiós  roquissa, aplicat a un indret de restes prehistòriques (ses 
Rocasses, sa Roqueta, ses Roquisses). En un cas apareix l’article personal (na Roqueta). 
Es Serral Rubí podria contenir l’adjectiu  RUPINU, derivat del llatí  RUPES ‘roca’, però és 
només una de les hipòtesis possibles.

Els testimonis interiors de  pedra són escassos: hi ha un nom desaparegut amb 
article  personal  (na  Pedra  Roja),  el  col·lectiu  pedregar amb aglutinació  de  l’article 
(s’Espedregar) i un cas de pedregot, també personalitzat (na Pedregot). 

De  llosa,  en  tenim  un  exemple  actual  (sa  Bassa  Llova)  amb  dues  variants 
antigues (el Rafal de la Llosa, la Llosa).

Vegem ara alguns casos de pedres menudes: mac apareix sovint en els noms de 
rotes (sa Rota des Macs, repetit tres vegades), de vegades acompanyat d’un adjectiu de 
color (es Macs Blaus, es M. Vermells); còdol és un fòssil de contades aplicacions, tant a 
l’interior com a la costa. Apareix com a col·lectiu en un antic nom de pleta (la Pleta del 
Codolar) i possiblement en el nom evolucionat d’una tanca pedregosa vora la qual hi 
havia restes prehistòriques (na Cols);  un altre possible mot  seria  truc,  d’un topònim 
desaparegut, mot que en el parlar actual de Valldemossa designa un mac rodonenc de 
platja i aquí podria ser un equivalent de còdol (la Barrera del Truc).

Amb el nom de blanquer es coneix un tipus de roca molt fluixa, blanquinosa i 
compacta, fàcil de picar. Motiva alguns topònims (es Blanquer, repetit tres vegades, es 
B. de sa Comuna). Per  sauló99 (< llat. *SABULONE) es coneix un altre tipus de material, 
també molt fluix, que es desfà amb molta facilitat i és l’origen d’alguns topònims (es 
Sauló, Can Joan des Sauló, es Coster des Sauló).

Hi  ha  algunes  al·lusions  al  sílex,  anomenat  popularment  pedra  foguera (es 
Foguer, na Treufoc, na Treurefoc, n’Espirafoc). En la majoria de casos, coincideix amb 
llocs de poblament prehistòric.

1.2.2. Del litoral

1.2.2.1. Terrosa o fangosa

A la franja costanera són més escassos que a l’interior els topònims que fan 
al·lusió a la terra o al fang, per raons òbvies, tractant-se d’una costa que en sa major part 
és rocosa. S’hi detecten tres noms: un designa uns materials pliocènics (es Terrer Roig), 
un altre els depòsits de mangra d’una cavitat (sa Cova de s’Almànguera) i el tercer la 
sedimentació, avui despareguda, de la desembocadura d’una conca torrencial (es Llot).

99 Aquest mateix mot designa a Menorca el picadís de marès.
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Hi podríem afegir  creta si  l’origen del  topònim (sa Creta) es relacionàs amb 
terres argiloses i no en alguna encletxa de la roca. Tanmateix la motivació no es veu del 
tot clara.

1.2.2.2. Arenosa

L’arena, en els topònims de la zona, s’expressa amb la paraula platja ÈZ«, tot 
i que una platja podria ser de còdols o de fang. De fet, sa Platja de Portopetro avui és de 
fang, però antigament, abans de la construcció del moll, era d’arena. Les platges se solen 
contextualitzar amb el nom del topònim de l’indret (sa Platja des Caragol, sa P. des 
Dolç, sa P. des Carbó) i en un sol cas trobam el nom del senyor de les terres adjacents 
(sa Platja des Marquès). La derivació ha generat escassos noms (sa Platgeta, sa Platjola).

Més inequívoc és arenal que motiva topònims determinats amb el nom del lloc 
veí (s’Arenal des Caragol, s’A. des Carbó), o del propietari del terreny contigu (s’Arenal 
d’en Garrot, s’A. d’en Talaia). A l’àmbit d’estudi, se’n coneixen pocs exemples basats 
en la derivació (s’Arenalet, es Arenalets).

Les  dunes  fòssils,  sovint  explotades,  són  causa  igualment  d’escassa 
nomenclatura (es Maressos, es Cap des Marès Mort).

1.2.2.3. Pètria, excepte penya i penyalar (vegeu 1.1.3.6.)

En el litoral estudiat, la pedra és omnipresent i diversa, per la qual cosa esdevé 
una font a l’hora de batejar els indrets. Un bloc aïllat sobre la plataforma de la costa sol 
motivar la naixença d’un topònim amb el genèric pedra. Un recurs fàcil és l’adjectivació 
(sa  Pedra  Desferrada,  sa  P.  Dreta,  sa  P.  Tallada,  sa  P.  Xapada),  però  hi  ha  altres 
sistemes, tals com l’orientació (sa Pedra de Llevant, sa P. de Ponent), la localització 
toponímica  (sa  Pedra  des  Caló  des  Borgit,  sa  Pedra  des  Tonedors),  la  citació  de 
l’usufructuari de la pesquera (sa Pedra d’en Tià Batle),  o el recurs antonomàstic (sa 
Pedra).  Podem trobar el  mot  usat  com a determinant  (sa Pesquera de sa Pedra).  La 
pluralització té poc gruix (ses Pedres, ses Dues Pedres, ses P. Mortes) i menys encara la 
derivació (sa Pedrassa), tot i que en tenim un cas ben atractiu (en Pedregós, altrament dit 
es  Cocó  Pedrescós).  Cal  encara  apuntar  la  possibilitat  d’al·lusió  a  la  pedra  en  un 
exemple precatalà (Portopetra).

De manera semblant actua una  roca aïllada (sa Roca d’en Bernadet, sa R. des 
Caragol, sa R. des Mal Pas, sa R. Fesa), que també pot ser el determinant (s’Era de sa 
Roca, sa Pesquera de sa Roca), o un conjunt de roques (Cala Roqueta, ses Roques de 
Ponent, ses R. des Fortí, ses R. Roges, ses Roquetes).

Les agrupacions de pedres planes es materialitzen amb llosar (es Llovar). En un 
sol  cas  tenim  blanquer al  litoral  (es  Blanquer).  La  variació  litològica  fa  néixer  un 
interessant exemple amb article personal en el nom d’una pesquera (na Variana).

Les pedres rodades de la mar fan la seva aparició a través de diversos genèrics, 
tals com mac (es Caló des Macs –amb quatre ocurrències–  i els interessants es Macolí –
és una pedra grossa–  i es Maquer) i els exemples únics de  bala –santanyinerisme per 
designar un mac rodó i petit, erosionat per l’onatge (ses Bales), còdol (es Còdol Negre, 
únic a la costa) i  sorra, paraula viva entre els mariners més vells de sa Colònia, que 
encara coneixen amb el significat medieval de ‘pedres grosses rodades per la mar’ (sa 
Sorra, hàpax baleàric de tal mot) (C. AGUILÓ, 1999: 66).
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1.2.3. Del fons de la mar

1.2.3.1. Diversa o fangosa

S’agrupen aquí,  per  causa del  seu escàs rendiment,  els  pocs talassònims que 
delaten  una  composició  imprecisa  o  alternada  del  fons  marí  i  l’únic  exemple  de 
sedimentació fangosa.

Entre els primers,  tenim el genèric  trinxa (sa Trinxa,  sa T. des Morràs),  que 
indica una uniformitat del fons pelàgic allargada, apta per a la pesca d’arrossegament. 
Es diu vaira a una zona de posidònia aïllada enmig de fons arenós i genera talassònims a 
Cabrera,  però no a l’àrea d’estudi.  D’una successió alternada de vaires  se’n diu  un 
vairat i en tenim un únic talassònim (es Vairat de ses Piquetes). Els depòsits de  fang 
generen igualment un únic nom mar endins (es Fang de Davant Santanyí).

1.2.3.2. Arenosa

Les zona arenosa del  fons  marí  es  designa normalment  amb l’adjectiu  blanc 
substantivat, contraposat a negre que denomina les prades de posidònia. Així es pot dir, 
col·loquialment  «hem calat  dins  es  blanc» o  «hem aferrat  dins  es  negre».  El  negre 
motiva  un  sol  topònim a l’àmbit  d’estudi  que  es  tractarà  en  parlar  de  la  vegetació 
subaquàtica. 

Per a una zona arenosa extensa, voltada normalment de posidònia, hom disposa 
del genèric dimensional clap. Un clap és una clapa grossa d’arena en el fons de la mar i 
possiblement és paraula exclusiva de la zona. Genera un grapat de talassònims (es Clap 
de s’Amarador, es  C. des Bauç, també dit  es C.  des Gerret,  es  C. des Sivinar).  De 
vegades, fins i tot en boca dels mateixos informants, pot alternar amb blanc (es Blanc de 
s’Amarador, es B. des Sivinar), que actua com a sinònim.

1.2.3.3. Pètria

Quan hom pescava amb els antics ormejos d’arrossegament, les barques de bou 
havien d’evitar les zones pedregoses del fons marí, a diferència d’avui quan cal entrar-hi 
si hom vol agafar peix. La resistència de l’ormeig actual fa que fins i tot les pedres 
grosses es vegin desplaçades del seu lloc original. Els antics  espessos (redol petit de 
roques on el bou tenia dificultats per passar)  forts (espès extens amb roques, forats, 
clots, alts i baixos, on el bou no podia passar) i fortets (fort de dimensions més reduïdes, 
però més extens que un espès) tendeixen a la desaparició. A l’àmbit d’estudi té més 
abundor el fortet (es Fortet d’en Roig, es F. de Cala Socarrada, es F. de na Pelada, es F. 
de s’Almunia), que no el fort (es Fort d’en Cama), tot i que l’extensió sovint és relativa i 
algun informant pot designar l’últim amb el nom de fortet i els dos primers del grup 
anterior sense el sufix diminutiu.

Els fons de  magrana, una mena de formació coral·lina, causen l’aparició d’un 
talassònim  important  (es  Magraneral).  Un  informant  canvia  el  sufix  en  -ar (es 
Magranerar),  però cal tenir present que els lexemes que contenen una vibrant o una 
bategant fan quasi sempre el sufix indicador de col·lectivitat en -al (cf. arrossal, arenal 
argental, etc.).
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1.3. HIDROLOGIA

1.3.1. De l’interior

1.3.1.1. Aiguaneixos

L’àrea d’estudi té un dels règims de precipitacions mitjanes anuals més baixos 
de l’illa, estimat entre els tres-cents i quatre-cents mm. Aquesta característica, unida a 
una geomorfologia càrstica de relleus tabulars que ocupen quasi tot el territori, fa que 
parlar-hi  d’aiguaneixos  és una utopia des  del  punt  de vista  físic,  però en termes de 
toponímia no és així. Un fil d’aigua que s’eixuga durant la major part de l’any és una 
font i si ens desplaçam a la franja costanera o a l’interior de les coves podem afirmar 
que tenim rius, toponímics, òbviament.

Una sorgència  que es  manifesti  sols  en ocasions  de grans  pluges  es  dirà  un 
albelló.  Solen  trobar-se,  bàsicament,  a  la  zona  de  s’Alqueria  Blanca,  prop  dels 
plegaments,  sobretot  dins  la  finca  des  Pujol,  on  estan  canalitzats  artificialment 
(s’Albelló,  s’A.  de s’Hort,  s’A.  des  Clot,  s’A. des Pouet).  En tenim algun exemple 
documental (la Sort de l’Albelló) i, excepcionalment, un cas d’agrupació (es Albellons 
des Pou del Rei).

La font pot anar acompanyada d’un adjectiu (sa Font Blanca, sa F. Grossa, sa F. 
Redona), del nom del propietari, que pot ser musulmà (sa Font de n’Alis) o català (sa 
Font d’en Bassa), del nom del lloc on es troba (sa Font de n’Escolana), del nom de 
l’objecte que en recull l’aigua (sa Font de sa Pica), o d’un element vegetal (sa Font de 
ses Jonqueres) o animal (sa Font de ses Tórteres).

La pluralització causa alguns topònims, sovint amb indicació de pertinença (les 
Fonts d’en Boira, ses F. d’en Carraixet, la Paret de les Fonts).

La sufixació diminutiva motiva diverses aparicions de fonteta (sa Fonteta), que 
en un cas es determina amb el nom del propietari del cocó (sa Fonteta d’en Bet); en 
plural se’n coneix una realització (ses Fontetes).

De l’antic fontana, tenim el desaparegut nom de na Fontanella, encara recordat 
en el topònim que en designa la captació (es Pouet de na Fontanella).

1.3.1.2. Aigua estancada

Ens trobam davant un dels camps més propicis per a la naixença de noms de 
lloc. L’aigua emmagatzemada motiva més de cent cinquanta noms de lloc  –uns cent 
setanta-cinc si comptam les variants– . Un dels genèrics més productius és  bassa. Cal 
dir,  però,  que  la  immensa  majoria  de  les  basses  que  conserva  la  toponímia  han 
desaparegut o han estat reblides. Les trobam acompanyades del nom del lloc que les 
alberga (sa Bassa de na Bordissot, sa B. de ses Angoixes, sa B. des Coll), del nom del 
propietari  (sa  Bassa d’en Miqueló),  de vegades deformat  per  l’evolució (sa  B. d’en 
Llombau  [<  Arguimbau],  sa  B.  d’en  Querxell  [Creixell]).  També  les  determina  un 
adjectiu (sa Bassa Gran, sa B. Nova, sa B. Roja, sa B. Seca, sa B. Vermella), un adverbi 
(sa Bassa Juana [jusana], sa B. Lluny), un substantiu ubicador (sa Bassa Clota, la B. del 
Racó),  un  conreu arbori  (la  Bassa  dels  Ametlers),  un  ús  ramader  (sa  Bassa  de  ses 
Vaques) etc.  El  nom de sa Bassa Inquarta deu ser  motivat  per una qüestió jurídica. 
L’antigor toponímica d’algunes es manifesta amb la caiguda de preposicions i articles 
(sa Bassa Clota,  sa B. Inquarta, sa B. Llova, sa B. Lluny, la B. Sarda, sa B. Serra). 
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Moltes es designen simplement amb el nom de sa Bassa. Una agrupació que sobreviu 
físicament  encara  són  ses  Basses  d’en  Ramella.  En  uns  pocs  exemples,  bassa és 
l’identificador de topònims amb altres genèrics (es Camp de sa Bassa, el Clos de la 
Bassa).

La derivació  fa  sorgir  igualment  un  bell  esplet  de  topònims  amb  bassol (es 
Bassol,  es  Bassol  d’en  Feo,  que  coneix  la  variant  bassal),  bassola (sa  Bassola,  na 
Bassola,  ses  Bassoles),  basseta (sa  Basseta,  ses  Bassetes,  ses  Bassetes  Velles)  i 
bassoleta (sa Bassoleta).

Com a sinònim de bassa, o de lloc d’aigua dolça de dimensions més reduïdes, 
tenim la paraula clot, que presenta un grapat d’ocurrències (es Clot d’en Julià, es C. d’en 
Xurí, es C. de sa Quintana), de vegades descrivint una agrupació (es Clots d’en Vetla).

Un possible  toll desaparegut, pot haver donat nom a la casa calongina de Can 
Toll È, situada vora un llit de torrent. Més dubtós és el cas de Son Toi, amb obertura 
de la vocal È�(vegeu les entrades corresponents). 

Entre  els  espeleònims,  comptam  amb  un  cas  on  apareix  aigua (sa  Cova  de 
s’Aigua) i un altre amb riu (es Riu), situat aquest a l’interior de sa Cova des Drac. Per a 
l’aigua embassada tenim encara el mot negadís (es Negadissos) i un cas antic de pèlec 
(el Rafal des Pèlec).

Per a l’aigua emmagatzemada en depòsits menors, rocosos, hom disposa de dos 
mots  (a  més  de  clot,  descrit  més  enrere),  abeurador,  poc  productiu  i  vinculat 
possiblement a la caça (s’Abeurador, s’A. de ses Perdius) i, sobretot,  cocó, que sense 
presentar l’altíssima freqüència que mostra en el litoral fa aparèixer almenys una vintena 
de noms, ja sigui amb el cognom o malnom del propietari (es Cocó d’en Cega, es C. 
d’en  Cenrí),  de  l’usuari  humà (es  Cocó de  sa  Madona,  es  C.  de  sa  Senyora),  amb 
l’animal que hi beu (es Cocó de sa Mèrlera, es C. de sa Somera, es C. de ses Perdius, es 
C. des Boc), o amb el lloc de situació (es Cocó de sa Mola, es C. de ses Moneies, es C. 
des Pinarons). No són rares les agrupacions (es Cocons d’en Maleit, es C. des Sucrer). 

Hem vist  fins  ara  noms  relatius  a  aigües  dolces  de  l’interior.  Si  prenem en 
consideració les masses d’aigua salobre, caldrà parlar en primer lloc del genèric estany, 
molt viu a la zona, a diferència de Manacor o Llucmajor on ja és un fòssil.100 Els estanys 
solen anar acompanyats del nom del lloc on es troben (s’Estany de Cala Llombards, s’E. 
de Cala Santanyí, s’E. de ses Fonts de n’Alis).  S’afiquen cap a l’interior des de les 
desembocadures dels torrents, però no hi hauria obstacles per considerar-los noms del 
litoral.  Altres  maneres  de  denominar-los  estan  en  relació  amb  la  seva  explotació 
(l’Estany de la Sal), o amb els crustacis que hi pul·lulaven fa temps (s’Estany de ses 
Gambes). Possiblement correspon al darrer indret un nom que en transmet el topònim 
àrab (l’Estany dels Alfacs). 

El terme salobrar motiva únicament dos topònims de sa Colònia, un dels quals 
ja ha perdut el referent (es Salobrar, es S. de s’Estany).

De qualsevol aiguamoll  salobre ocasional,  sec durant gran part de l’any, però 
subratllat per la vegetació halòfila, els saliners en diuen un salat, però tal genèric no és 
exclusiu de la localitat, ja que reapareix a Portocolom rere es Rivetó (C. AGUILÓ, 1991: 
40). Tots els exemples coneguts a l’àmbit  són dins la finca de sa Vall (es Salat des 
Carbó, es S. de Cala en Tugores).

100 Prova d’això són els topònims es Bassal de Garonda,  en lloc de s’Estanyol (Llucmajor),  que s’ha 
desplaçat i designa la població i sa Bassa de s’Estany d’en Mas, en lloc de s’Estany d’en Mas, que és ara 
només el nom de la cala, cada dia més poc usat per causa de la compètencia deslleial d’un topònim espuri 
que no cal anomenar (Manacor).
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Finalment,  de l’època precatalana tenim el  topònim Alberca ‘l’estany’,  sense 
localitzar. 

1.3.1.3. Absència d’aigua

Estaria sols remarcada per tres topònims (na Seca, sa Bassa Seca i tal vegada 
Son Sec).

1.3.2. De la costa

1.3.2.1. Aiguaneixos

Abans  de  la  davallada  del  nivell  freàtic,  deguda  a  la  sobreexplotació  dels 
aqüífers,  a  molts  d’indrets  de  la  costa  sortia  aigua entre  els  estrats  de les  penyes i 
s’emmagatzemava  dins  petits  cocons.  Els  pescadors  sabien  bé  tals  indrets  i  els 
aprofitaven per apagar la set.

La unitat lèxica que generalment designa tals llocs és dolç. El fet que a la costa 
felanitxera hi hagi una sorgència subaquàtica que es diu s’Esdolç féu pensar (C. AGUILÓ, 
1991: 40-41) si tal mot no seria una ultracorrecció de la paraula medieval dou ‘font’ (< 
llat. DUCE), modernament deu. Així, *ses Dous hauria passat a s’Esdolç per fals tall i per 
haver-se interpretat que era una forma vocalitzada, com fauç < falç. El fet que l’aigua 
que sorgeix sigui dolça ajuda més a fer semblants canvis lingüístics.

Així  com al  continent  hi  ha  algun  lloc  que  es  diu  les  Adous,  per  haver-se 
interpretat el singular la dou com a l’adou, a la costa calongina hi ha un aiguaneix que 
es diu es Adolços, també amb una vocal protètica (vegeu-ne l’evolució hipotètica sota 
l’entrada corresponent).

Els dolços solen determinar-se pel nom del lloc on es troben (es Dolç de sa Torre 
d’en Beu, es D. des Saragall de sa Talaia Vella, es D. des Bancassos), rarament pel nom 
del propietari dels terrenys (es Dolç d’en Boira). Un d’aquests aiguaneixos es coneixia 
sota  l’apel·latiu  de  fontanella (na  Fontanella),  que  en  esdevenir  arcaic,  o  més  opac 
encara (na Fontonella) féu sorgir un duplicat (es Dolç de na Fontanella). Per contra, el 
duplicat de ses Piquetes (es Dolç de ses Piquetes) va crear-se per causa de l’expansió de 
l’antic topònim (ses Piquetes) a tot un tram de la costa.

1.3.2.2. Aigua en moviment

Poc més d’una vintena de topònims es relacionen amb els moviments  que fa 
l’aigua de la mar en el litoral.

Un dels genèrics més interessants que es conserven és  aragall. Tot i l’evident 
relació  etimològica  amb  saragall (que  és  aquell  mot  amb  l’article  aglutinat),  els 
informants ja feien l’advertència que són paraules de significat diferent, que no s’han de 
confondre. Amb el nom aragall, que és només present al litoral, es designa un corrent 
que fa la mar a la pesquera, el qual, per les característiques morfològiques de la costa, 
allunya el  menjar  que hi  tira  el  pescador i  el  decanta de la ribera.  En tenim quatre 
ocurrències  distribuïdes  així:  en  el  domini  dels  santanyiners  (s’Aragall  Blau),  dels 
llombarders (s’Aragall de ses Pedreres, s’A. des Còdol Negre) i dels saliners, però a la 
costa que és santanyinera per raons administratives (s’Aragall de s’Ullastre).

Vegem  ara  algunes  unitats  de  poca  representativitat:  una  sorgència  d’aigua 
subaquàtica es designa amb el nom de riu (sa Cova des Riu, nom repetit a dos indrets de 
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la costa santanyinera); un  rompedor és un indret costaner, una tenassa, que destrueix 
l’ona en arribar-hi (es Rompedor);  ullal designa una perforació de la tenassa per on 
entra  i  surt  l’aigua  per  l’acció  de  les  ones  (s’Ullal).  L’únic  exemple  tenia  fama 
d’engolidor perillós per als estiuejants.

Un fort costaner no s’ha de confondre amb un fort talassonímic. A la ribera és 
sempre un lloc protegit de l’onatge, en el qual, amb mala mar s’hi pot pescar, perquè les 
aigües hi perden la bravura. No genera gran abundositat de noms (es Fort de sa Dent, es 
F. des Adolços). En tenim un cas que personalitza la pesquera (na Forta).

Un tendre ÈE« és tot el contrari d’un fort. En els tendres, la morfologia de les 
tenasses crea les condicions necessàries perquè amb molta bonança la mar rompi i s’hi 
pugui pescar. Sovint el lloc es diu simplement es Tendre, però en alguns casos s’hi citen 
els llocs d’ubicació (es Tendre de sa Cova des Foc, es T. des Adolços, es T. des Faralló). 
Es dóna sovint el cas que a un mateix indret hi ha tendre i fort, cosa que pot explicar 
alguna  contradicció aparent  (es  Fort  des  Tendre).  El  tendre  pot  determinar  un  altre 
genèric i conservar el paper d’adjectiu (sa Punta des Tendre, sa Punta Tendra).

1.3.2.3. Aigua estancada

Vegem ara un grup de topònims relatius a cadolles o clots rocosos que retenen i 
emmagatzemen l’aigua de la mar.

Un dels genèrics que es fan servir, però no és el més freqüent, és clot. El trobam 
seguit del nom de l’usufructuari que potser en recollia la sal (es Clot Maimó). La pèrdua 
de la preposició i l’article personal pot ser un bon indicador d’antiguitat. El tenim també 
acompanyat del nom de la persona que s’hi banyava (es Clot de sa Madona Lluca). Aquí 
el genèric presenta una alternança amb cossi, que estudiarem en tractar les metàfores. 
De vegades és un costum el causant del topònim, en aquest cas el fet antic d’amarar el 
lli fora dels centres de poblament (es Clot des Lli).

El  mot  cocó té  un  ventall  d’aplicacions  molt  més  ampli.  El  podem  trobar 
acompanyat d’antropònim (es  Cocó  d’en  Roca),  que  de  vegades  pot  transmetre  un 
substantiu lliure de la interferència que sol presentar en la llengua comuna (es Cocó d’en 
Balena). El tenim complementat pel nom del lloc on es troba (es Cocó de sa Regana, es 
C. des Buits), pel nom d’un animal (es Cocó de ses Gambes, es C. des Ca, es C. des 
Vell Marí), per un adjectiu (es Cocó Llarg, es C. Pedrescós, es C. Pla, es Mig Cocó 
Gros), o sense complementar (es Cocó). Excepcionalment, n’hi ha que prenen com a 
base un adjectiu  substantivat  precedit  de l’article personal  masculí  (en Pedregós,  en 
Vermell,  en  Saboner,  també  dit  es  Saboner).  Les  agrupacions  són  també  causa 
d’aparició de noms (es Coconar, es Cocons de ses Parfanes, es Cocons Roigs).

Recordem  que  el  genèric  bassa,  descriu  articulacions  negatives  de  la  costa 
caracteritzades per la quietud de l’aigua.

1.4. BIOLOGIA

1.4.1. Flora

1.4.1.1. Comunitats sense indicació d’espècie

Els genèrics que es refereixen a agrupacions vegetals sense al·ludir a cap espècie 
concreta generen uns dos-cents vuitanta topònims.
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A molts indrets de l’illa, bosc apunta cap a una agrupació d’alzines. Aquí no ho 
sabem, perquè és un pur fòssil i els raríssims topònims que se’n conserven se situen avui 
sobre  àrees  totalment  deforestades  i  dedicades  al  conreu  (es  Bosquet,  es  Buscarró). 
Sembla que en el passat devia ser un genèric més freqüent (el Bosc, el Comellar del 
Bosc, la Tanca del Bosc).

El terme marge, que a d’altres indrets de l’illa significa ‘mur de contenció’ (per 
fer conradissos els terrenys desnivellats), a la nostra contrada designa un ‘espai lineal de 
vegetació natural, situat entre dos sementers’. Tot i que no és abundós en la toponímia, 
se’n troben exemples a s’Alqueria Blanca i as Llombards (es Cap des Marge, es Marge 
d’en Cama, es M. de sa Fita, es M. de ses Abelles, es M. des Càrritx). El nom d’un 
marge de Calonge (es Travesser), al·ludeix a la ubicació transversal respecte del camí.

El vocable garriga és quasi inexistent aquí, on el substitueix marina. Així i tot, 
en podem mencionar un exemple curiablanquer (es Garrigó)  i  alguns testimonis  del 
passat (el Garrigar, les Rotes de les Garrigues).

A la comarca,  marina designa un espai de vegetació natural, generalment amb 
pins, ja sigui prop o enfora de la mar. Sembla que un pinar respon més a la idea de 
marina i que l’ullastrar va més lligat a la imatge que tenim de pleta, però es pot trobar 
alguna marina en la  qual  la  vegetació predominant  sigui  l’ullastrar.  Generalment  la 
toponímia l’acompanya del nom del propietari (sa Marina d’en Barres, sa Marina des 
Sabaters), però també del nom del lloc on s’ubica (sa Marina de Consolació), o d’un 
adjectiu (sa Marina Gran, sa M. Petita). Completen l’elenc el plural (ses Marines) i la 
sufixació amb el terme  marineta (sa Marineta d’en Burguera, sa M. d’en Terringo). 
Complementa algun nom de conradís (sa Rota de sa Marina).

La  pleta sol  ser  un  espai  tancat,  amb  vegetació  natural,  destinat  a  tancar-hi 
bestiar, que vora les possessions fa tornar mosqueres les mates, o sigui, les fa créixer en 
forma d’arbre de bona soca. Són nombroses les pletes toponímiques del nostre espai, en 
el qual es comptabilitzen trenta-tres llocs que es diuen simplement  sa Pleta. D’altres 
denominacions  es  complementen  amb antropònim (sa  Pleta  d’en  Barrió,  sa  P.  d’en 
Damià Domingo, sa P. de Can Barres, sa P. de na Mossa, sa P. de sa Madona Lluca), 
amb un adjectiu (sa Pleta Gran, sa P. Rasa, sa P. Redona, sa P. Vella), que també pot ser 
gentilici (sa Pleta des Santanyiner), amb el nom d’una espècie vegetal (sa Pleta de ses 
Estepes, sa P. de ses Gatoves, sa P. de ses Sivines), o animal (sa Pleta de ses Bacives, sa 
P. des Porcs, sa P. des Xots), amb el nom d’una construcció (sa Pleta des Galiner, sa P. 
des Molí). En plural, hi ha una desena de representacions (ses Pletes d’en Banyeta, ses 
P. d’en Cavella, ses Pletes) i del diminutiu  pletó passen de la vintena (es Pletó d’en 
Bonjesús, es P. des Porcs, es P. des Xots).

Els apel·latius burcany ‘tija o branqueta prima’ (es Buscanys) i marmanya ‘farda 
o brossa  boscana’ (na Marmanya) estan representats  per  dos  topònims  amb algunes 
variants, si la interpretació és correcta, però són topònims no del tot transparents.

De  verger, se’n poden aportar dos topònims idèntics (es Verger) i de  vergeret 
altres dos (es Vergeret) que, a més, són contigus.

1.4.1.2. Comunitats amb indicació d’espècie

Uns cent cinquanta topònims es refereixen a espècies vegetals concretes que es 
presenten agrupades. Podem entendre que hi ha una comunitat vegetal quan apareix un 
nom en plural (pins) o amb un sufix indicador de col·lectivitat (pinar), però també quan 
es tracta d’espècies que no solen aparèixer aïllades (fenàs, herba, canyó, etc.). 
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El recurs del plural és molt aprofitat. El trobarem en noms d’arbres com oms (es 
Caló des Oms, es Torrent des Oms), alzines (tal mot només es conserva en arbres aïllats 
del  nord  de  l’àrea  prospectada,  ja  que  a  la  resta  són  aglaneres:  es  Corral  de  ses 
Aglaneres,  sa  Tanca  de  ses  Aglaneres),  rebrolls  d’alzina  (es  Rebolls),  ullastres (es 
Corral  des  Ullastres,  es  Mitjà  des  Ullastres,  es  Ullastres  de  Can  Sabater),  mates 
mosqueres (mates  de  creixement  arbori:  ses  Mosqueres),  porrasses (la  Rota  de  les 
Porrasses),  savines (sa Pleta de ses Sivines),  tamarells (es Tamarells) i, sobretot,  pins, 
que amb tal mot motiven una quarentena llarga de noms de lloc (es Pins d’en Brut, es P. 
de na Mira, es P. de ses Fosses, es P. de ses Mules, es Pins des Pins, es Turó des Pins).

Entre els arbusts, les  mates apareixen ací i allà (ses Mates Negres, ses M. des 
Tup-tup, sa Tanca de ses Mates Clares), els ullastres arrevellats (revells), castigats pel 
vent o els sòls precaris (es Comellar des Revells, na Revellada, sa Revellada). 

De les plantes boscanes,  es  poden citar  les  botges,  [Anthyllis  cytisoides]  (ses 
Botxes),  el  càrritx (es  Marge  des  Càrritx,  es  Mitjà  des  C.,  sa  Talaia  des  C.),  les 
corretjoles (les Corritxoles), les esparegueres (ses Esparegueres, es Mitjà de ses E.), les 
estepes (ses Estepes de n’Alòs,  ses E. de na Cosme),  les  jonqueres (sa Font  de ses 
Jonqueres), les gatoses (sa Pleta de ses Gatoves, sa Punta de ses G. ) i els romanins (es 
Turó des Romanins).

Altres espècies són pròpies d’indrets humanitzats, com els  cards (es Camp des 
Cards, sa Pleta des C., sa Tanca des C.), les canyes (ses Canyes, es Revolt de ses C.) i 
les donardes, [Agave americana] (ses Donardes, es Puig de ses D., es Racó de ses D.). 

El sufix que per excel·lència indica agrupació botànica és -ar i causa l’aparició 
d’una  fornida  nòmina (es  Canyar,  es  Cardassar,  es  Carritxar,  es  Matar,  es  Clot  des 
Revellar, s’Estepar d’en Llambies, es Gatovar, es Sivinar), en la qual ara i adés apareix 
alguna planta mala d’identificar per a qui no sigui de la zona, com ocorre en es Baladrar 
(Euphorbia dendroides), es Lletrar (< lletrerar), es Tomarinar (Lavandula dentata). Els 
pinars són força nombrosos (sa Bassa des Pinar, es Pinar d’en Bonico, es Pinar,  na 
Pinar)  i  mostren  la  derivació  amb  pinaret (es  Pinaret  d’en  Blai  Blai,  es  P.  de  sa 
Magnèsia, es Pinaret) i  pinaró, sols present a l’àrea nòrdica del terme santanyiner (es 
Pinarons,  es  Pinaró  de  Can  Generè).  Amb  el  sufix  llatí  -ETUM,  rar  a  Mallorca  si 
exceptuam la vinya, es poden citar les porrasses (el Porrasset).

Cal  entendre  com  a  col·lectius  determinats  noms  de  plantes  en  singular, 
generalment humils, que rarament apareixen aïllades: el canyó (es Canyó), el canyot (es 
Canyot),  la  cibolla (na  Cibolla),  el  fenàs (el  Fenàs,  Son  Fenàs),  l’herba  blanca 
[Teucrium capitatum ssp.  majoricum]  (s’Herba Blanca),  les  llonges,  possible  variant 
formal d’alonges, una mena de cama-roges (sa Llonja), els lliris (es Mitjà des Lliri), les 
peloselles [Hieracium pilosella] (sa Pelovella).

1.4.1.3. Peus isolats

Es tractaran ara els topònims basats en individus vegetals aïllats. Ja se sap que la 
singularitat en el paisatge és un element molt atractiu a l’hora de batejar un indret. Una 
raresa vegetal és decissiva, encara que pertanyi a una espècie abundosa de llocs no gaire 
allunyats.

Un pi singular conforma una fita cridanera i un recurs tan freqüentíssim que farà 
que  s’anoti  aquí  només  una  petita  mostra  representativa  (es  Pi  Calent,  es  Pi  d’en 
Cordella, es Pi des Creuers, es Pi de sa Senyora, es Pi des Corb, es Pi des Gegant, es Pi 
des  Jai  Toni,  es  Pi  Gros  – repetit  cinc  vegades– ,  es  Pi  Socarrat,  es  Pi  Verer).  És 
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igualment  ordinari  veure’l  com a determinant  (es Camp des  Pi,  s’Ombra des  Pi,  es 
Revolt des Pi).

Un altre dels arbres propensos a deixar topònims és l’ullastre (s’Ullastre de Son 
Ponç, s’U. Pujador, s’U. Verd, s’Aragall de s’U.) i també l’alzina (s’Alzina, s’Alzina 
Torta, sa Tanca de s’Aglanera).

De  la  mateixa  manera,  una  mata és  un  bon  element  per  a  la  creació  d’un 
topònim (sa  Mata  d’en  Cama,  sa  Mata  Redona,  la  Cova  de  la  Mata,  s’Hort  de  sa 
Mateta), especialment si el bestiar li ha fet posar una vetusta soca, convertint-la en mata 
mosquera (es Parats de sa Mosquera, sa Rota de sa Mosquera).

Altres espècies de més baixa freqüència causen altes toponímiques, ça i lla, pel 
territori,  tals  com  la  murtera,  (es  Camp  de  sa  Murta,  sa  Murtera),  el  garballó  (< 
margalló, Chamaerops humilis) (es Garballó), la jonquera (sa Jonquera, sa Jonquereta, 
sa Punta de sa Jonquera), el  revell (na Revellassa, sa Serra des Revell) i la  savina (sa 
Sivineta). Es poden afegir aquí els noms relatius a arbres que, tot i que es poden trobar 
en estat natural a altres parts de l’illa, sense cap dubte aquí són cultivats, tals com el 
llorer (es Llorer, es Pou des Llorer, sa Tanca des Llorer). 

1.4.1.4. Absència de vegetació i vegetació cremada

Una quinzena de topònims es refereixen a aquests dos conceptes. L’absència de 
vegetació s’expressa amb l’adjectiu  pelat,  aquí sempre precedit de l’article personal. 
Dels cinc topònims en els quals apareix, un correspon a una petita illa (na Pelada) i els 
altres són interiors (na Pelada, nom de tres tanques, i sa Costa de na Pelada).

Els llocs de vegetació incendiada es denominen amb l’adjectiu cremat (es Corral 
Cremat) o socarrat (secorrat), que pot substantivar-se (es Socarrat, es Mitjà Socarrat, na 
Secorrada, es Turó Socarrat), però no de tots els llocs que contenen el darrer podem 
assegurar que han estat víctimes del foc, ja que l’adjectiu també s’aplica als efectes que 
causa sobre la  vegetació el  vent  marí carregat de sal.  Alguns indrets situats  vora el 
litoral creen, per tant, un dubte d’atribució (Cala Socarrada, es Mitjà Socarrat). En el cas 
d’un peu de vegetació aïllat, sembla més lògica l’adscripció als efectes dels temporals 
marins (es Pi Socarrat).

El mot torraina pot tenir el sentit de ‘terra molt cremada’ (ses Torraines). 

1.4.1.5. Vegetació subaquàtica

L’únic vegetal  subaquàtic  que genera topònims és  l’alga,  nom popular de la 
planta  fanerògama  Posidonia  oceanica.  És  habitual  que  en generi  quan la  mar l’ha 
foragitada, ja sigui sobre les penyes (es Racó de s’Alga), o pels voltants d’una cavitat 
(sa  Cova  de  s’Alga).  Un  cas  deformat,  segurament  per  l’antigor  i  per  l’ajut  del 
desplaçament accentual sobre el sufix (s’Alegaret), en ser un nom de l’interior, esdevé 
un  preciós  testimoni  del  retrocés  de  la  mar  per  la  sedimentació  de  les  aportacions 
torrencials de la conca portopetrera. En un sol cas tenim el mot en el lloc d’origen de 
l’alguer  (sa  Punta  d’Alga),  a  l’extrem  d’una  barba.  Amb  aquesta  denominació,  es 
coneixen les línies extremes de la posidònia en el fons de la mar. N’hi ha moltes a la 
zona, determinades pel topònim davant el qual es troben (sa Barba de s’Amarador, sa B. 
de ses Orelletes, sa B. de Solimina), o per l’orientació (sa Barba de Xaloc). 

Quan  es  contraposa  a  una  àrea  arenosa  es  designa  amb  l’adjectiu  negre 
substantivat, però a la zona només se’n coneix una materialització toponímica (es Negre 
des Niu de s’Àguila), tot i que és molt corrent que s’usi com a vocable comú.
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En tractar-se d’alguers de superfícies reduïdes, s’usen els mots clapa (ses Clapes 
de sa Dent) i mota (ses Motes d’Alga).

Per  a  les  zones  desèrtiques,  com  en  terra  ferma,  es  fa  servir,  substantivat, 
l’adjectiu pelat, aplicat a zones del fons de la mar batudes fortament pels temporals, que 
les netegen d’algues i tota mena d’herbatge. En els quatre casos coneguts es determinen 
amb el nom de la costa que tenen davant (es Pelat de sa Cova des Fum).

1.4.2. Fauna

1.4.2.1. Insectes, excepte abelles (vegeu 2.4.7.)

Les representacions en són escasses, amb sols un cas d’aranya (s’Aranyera), un 
de  llagosta (na Llagosta) i un de  mosca, aplicat al nom d’una vella barraca costanera 
(s’Hotel Mosca).

1.4.2.2. Mamífers salvatges terrestres

No arriben a la trentena les vinculacions als mamífers salvatges terrestres. Una 
tercera part correspon a la geneta, amb força repetició de noms de coves i cagadors (sa 
Cova de ses Genetes, es Cagador de sa Geneta, es Forat des Cagador de sa Geneta). Cal 
afegir-hi un nom desaparegut (les Genetes). Hi ha testimonis de carnissers assilvestrats 
(sa Cova des Gat, na Gat), de mamífers voladors, com la rata pinyada (sa Cova de ses 
Rates Pinyades), d’animals que antigament eren objecte de caça, com l’eriçó (s’Eriçó) i 
dels que avui encara ho són, com la llebre i el conill (es Jaç de sa Llebre, es Garrover de 
sa Llebre,  el  Camp de les Llebres,  es  Claper de sa Conilla,  sa Conillera).  Entre els 
exòtics, un topònim desaparegut (Ambaça), si és correcta la interpretació que li dóna el 
significat ‘el lleó’, i un altre al·lusiu a una moneia (es Revolt de sa Moneia). El topònim 
ses  Moneies,  de Son Danús Nou,  no té  res  a  veure amb els  simis  (vegeu l’entrada 
corresponent).

1.4.2.3. Mamífers salvatges marins

El mamífer de la mar més representat és el vell marí, que motiva un nom repetit 
a quatre coves i el nom d’un cocó (sa Cova des Vell Marí, es Cocó des Vell Marí). 
Apareix també el dofi (es Delfí) i, de manera metafòrica, el mular (es Mular). Afegint-hi 
un possible antropònim, tendríem un cas de balena (es Cocó d’en Balena).

1.4.2.4. Mamífers domèstics, excepte bestiar (vegeu 2.4.5.)

 Conformen  una  reduïdíssima  nòmina  d’un  quern  de  topònims,  en  els  quals 
apareixen els dos animals de companyonia. Ja hem vist les ocurrències de gat, atribuïdes 
a animals  assilvestrats.  Sembla,  doncs,  lògic encasellar  moix entre els domèstics  (es 
Caló des Moix). Del mateix animal, tenim un nom metafòric (es Forat des Moix), que 
designa  una  perforació  natural  d’una  llosa  plana.  De  ca,  n’hi  ha  altres  dues 
exemplificacions amb nom idèntic, totes dues al litoral (es Cocó des Ca).

1.4.2.5. Ocells
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L’ornitofauna  té  una  representació  considerable.  Un  total  de  cinquanta-sis 
topònims es refereixen a diverses aus de la contrada, tot i que hi ha tendències fortes cap 
a la repetició de determinades espècies.

Al medi terrestre, la  perdiu és  una de les aus preferents (s’Abeurador de ses 
Perdius, es Cocons de ses Perdius, na Perdiva, la Rota de les Perdius), juntament amb el 
colom, que reïx sobretot a les coves del litoral (s’Avenc des Coloms, es Colomer, sa 
Cova  des  Coloms,  repetida  quatre  vegades).  També  el  corb reapareix  adesiara 
(s’Ametler des Corbs, sa Cova des Corbs, es Pi des Corb, sa Pleta des Corb). Hi ha 
altres animals d’aparicions més rares, com la  mèrlera (Turdus merula, es Cocó de sa 
Mèrlera), el ferrerico (Parus major, es Ferrerico), la tórtora (sa Font de ses Tórteres), el 
puput (Upupa  epops,  es  Puput),  el  sebel·lí (Burhinus  oedicnemus,  sa  Tanca  des 
Xebel·lins, es Xebel·linar), i al litoral el  teulader (s’Illot des Teuladers) i l’enigmàtic 
rossiller,  si  és que es tracta d’un ocell (es Rossillers, vegeu l’entrada corresponent). 
Entre els ocells d’arpa, l’àguila peixatera (Pandion haliaetus) genera topònims a un 
estany interior i a la costa (sa Costa de s’Àguila, sa Talaia de s’À., es Turó de s’À., es 
Niu de s’À.). Hom troba també el milà (Milvus milvus, sa Cova des Milans, na Milà), el 
falcó (Falco peregrinus) a un possible agre de falcons medieval (ses Falconeres) i, amb 
més reaparicions, la miloca (Neophron pernopterus, sa Cova de sa Miloca, es Forat de 
sa M., la Miloca). Els nocturns són molt escassos en els noms de lloc. Només l’òliba 
salva els estrígids d’un desert toponímic (sa Cova de s’Òliba).

Es pot afirmar que el  corb marí gairebé monopolitza la presència dels ocells 
marins i ho fa amb un nombre elevat d’ocurrències (es Corb Marí Fosc, es Corb Marí 
Gros, es Corbmarinet, s’Illot des Corb Marí, sa Punta des Corbs Marins, etc.). Hi deu fer 
també referència l’interessant nom d’una illa salinera (na Corberana). Les excepcions 
són el  virot (Calonectris diomedea, s’Escavirot) i tal vegada el dubtós  merder (gènere 
Stercorarius, es Merder).

1.4.2.6. Rèptils i amfibis

Ens trobam davant un dels camps més empobrits de la fauna en els noms de lloc, 
un remarcable ermàs toponímic. L’absència dels rèptils és absoluta i molt cridanera, tant 
en els noms actuals com pretèrits, i la dels amfibis quasi també, tot i que no sobta tant 
en una comarca de tan baix índex de pluviositat. Només el calàpet (pronunciat «È
) salva l’ordre amb una sola ocurrència (Bufo viridis, es Camí des Calàpet) i tal vegada 
rana, que podria ser un arcaisme (?) (la Rota de la Rana), tot i que avui es diu granot. Si 
hi afegim l’antroponímia, podrem citar es Turó d’en Granot.

1.4.2.7. Peixos

Els peixos que apareixen en els topònims de l’àmbit recercat, són, òbviament, 
tots d’aigua salada. Una quarentena de noms de lloc representen poc més d’una dotzena 
d’espècies. El mot  peix dóna nom a un lloc de la població de Santanyí (sa Pedra des 
Peix)  i  a un altre del  litoral  (es Peixetó,  o es Racó des Peixetó).  La  llissa (Chelon 
labrosus)  és  l’animal  més  representat,  amb  tres  topònims  que  es  repeteixen  per 
denominar dotze indrets (sa Cova de ses Llisses, es Forat de ses Llisses, sa Pesquera de 
ses  Llisses).  El  sard (Diplodus sargus)  apareix  a quatre pesqueres  (sa Pesquera des 
Sard, sa Pesquera des Sards) i el mabre (Lithoguathus mormyrus) a tres o quatre més (sa 
Pesquera des Mabres, repetida tres vegades, i possiblement es Màrmols). Altres peixos 
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que causen més d’una denominació són el cabot (gènere Gobius, sa Bassa des Cabots, 
na Cabot), l’oblada (Oblada melanura, sa Pesquera de ses Oblades, sa Pesquera des 
Obladells), la salpa (Sarpa salpa, sa Pesquera de ses Salpes, repetida), el tord (gènere 
Labrus, sa Pesquera des Tords Magres, sa Punta des Tords). Les altres espècies només 
motiven un sol nom cadascuna: agulla (Belone belone, es Caló de ses Agulles), gerret 
(Maena chryselis, es Clap des Gerret), càntera (Spondyliosoma cantharus, sa Pesquera 
de  ses  Cànteres),   xerna (Epinephelus  caninus,  sa  Pesquera  de  ses  Xernes)  i 
possiblement  aranyó (Trachinus  vipera,  sa  Punta  de  s’Aranyó).  Si  hi  afegim 
l’antroponímia, podrem trobar també la pelaia (Solea solea, Ca na Pelaia, o Can Pelaia).

1.4.2.8. Mol·luscs (terrestres i marins), crustacis i equinoderms

Tenen una escassa incidència toponímica, ja que tots tres grups sols generen vuit 
topònims. Els mol·luscs terrestres estan representats pel  caragol, el qual fa néixer un 
topònim del litoral (es Caragol) i un altre de l’interior (na Boquera). El caragol marí pot 
també haver causat un nom, però persisteix el dubte de l’origen (es Caragoler).

Dels crustacis, sols la gamba motiva l’aparició de tres topònims (es Caló de ses 
Gambes, es Cocó de ses G. i s’Estany de ses G.).

Els equinoderms es concreten en l’eriçó de mar a través de dos noms de lloc del 
litoral saliner (sa Punta des Eriçons, es Racó des Eriçons).

1.5. ALTRES ASPECTES DEL MÓN NATURAL

1.5.1. Meteorologia i astrologia

1.5.1.1. Temps, estat de la mar i vent

Les condicions meteorològiques no solen ser propícies per a la naixença de noms 
de lloc. Així i tot alguna cosa poden aportar. Amb la paraula temps s’indica segurament 
en un topònim la facilitat que té la mar per acumular ones en el lloc que designa, obert 
al vent de llevant (s’Estret des Temps). Aquest mateix topònim causa l’aparició de dos 
noms semblants de les finques immediates, en els quals el mot és usat com a genèric (es 
Temps de sa Vinya, es Temps d’en Ferrereta). La curta llista quasi s’acaba amb dos 
topònims més del litoral, un dels quals designa un espai en el qual la mar “bull”, és a 
dir, hi alçura puntes d’aigua (s’Olla) i no s’adscriu, com és habitual en tals topònims, als 
noms generats per entrades arrodonides de la mar; l’altre descriu l’estat agressiu de la 
mar en la pesquera (na Rabiosa). El vent genera un nom saliner (es Carrer des Vent).

1.5.1.2. Descàrregues elèctriques

Dos topònims sembla que donen notícia d’algun efecte de tempestes històriques 
que no podem documentar d’altra manera. Un se situa a l’interior (sa Tanqueta des 
Llamp) i l’altre al litoral (es Caló des Llamp). En cap dels dos casos no és possible 
rastrejar-ne traces.

1.5.1.3. Temperatura
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És més freqüent veure-hi representat el fred que la calor. La frescor compareix 
en un nom de la costa (ses Penyes Fresques) i la fredor a quatre pesqueres denominades 
de  la  mateixa  manera  (na  Freda).  La  calor causa  dos  topònims,  un  a  l’interior 
(s’Encalentidor) i un altre al litoral (es Pi Calent).

1.5.1.4. Astres

El món dels cossos celestes motiva dos topònims urbans, lligats a les creences de 
la  cultura  popular.  Són  dos  noms  de  carrers  que  els  podem  trobar  a  nombroses 
poblacions de l’illa (es Carrer des Sol, es C. de sa Lluna).

1.5.2. Acústica

1.5.2.1. Remors

Poquíssims topònims es poden encabir en aquest  apartat (es Caló des Borgit, 
[brogit],  ses Mates des Tup-tup,  es Terremoto).  El darrer és el  nom metafòric d’un 
indret en el  qual hi  havia una roca que, amb les sotragades de la mar,  simulava un 
terratrèmol.

1.5.3. Orientació

1.5.3.1. Segons la claror

Una desena de noms de lloc, quasi tots del litoral, es refereixen a llocs orientats 
cap  al  sol (es  Cap  des  Sol,  sa  Punta  des  Sol,  ambdós  repetits),  o  cap  a  l’ombra 
(s’Ombra, s’Ombra des Pi, sa Pesquera de s’Ombra, sa Seca de sa Fosca, aquest repetit).

1.5.3.2. Segons la rosa dels vents

Una vintena de topònims empren el recurs de l’orientació segons els noms dels 
vents, però bàsicament s’usen el de l’est (es Castellet de Llevant, sa Cova de Ll., sa 
Pedra de Ll., sa Pesquera de Ll., sa Punta de Ll.) i el de l’oest (es Castellet de Ponent, sa 
Pedra de P.,  sa Pesquera de P.,  sa Punta de P.,  ses Roques de P.).  S’hi  representen 
escassament el sud-est (sa Barba de Xaloc), el sud (sa Punta de Migjorn) i el sud-oest 
(sa Punta de Llebeig). Falten el mestral, la tramuntana i el gregal.101 

1.5.4. Bellesa del paisatge

1.5.4.1. Camps visuals

Reiteradament, en els estudis de toponímia es diu que la vistositat paisatgística 
no és gaire propícia per a engendrar noms de lloc, ja que l’admiració que sent l’home 
davant un territori formós és cosa de l’actualitat.  Malgrat l’afirmació, una desena de 
noms fan referència a llocs des dels quals es dominen visualment paratges d’una certa 
bellesa.  A  l’àmbit  estudiat  tenim  mirants (es  Mirant)  i  mirandes (la  Miranda,  na 

101 Notem que a un medi reduït i exposat a totes les orientacions, com Cabrera, els topònims reflecteixen, 
sense llacunes, els noms dels vuit vents
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Miranda i el deformat na Mianda). Observem que l’aparició de l’article literari davant 
tal mot no és exclusiu de la contrada, ja que el retrobam a Algaida i a Cabrera. També 
talaiol (es Talaiol, repetit tres vegades) designa llocs elevats des dels quals es dominen 
terrenys extensos i no té res a veure amb assentaments humans de la prehistòria.

1.5.5. Coloració

En  els  usos  d’adjectius  de  color,  constatam  alguna  diferència  entre  les 
freqüències assenyalades per P. Roca Garriga, citat per P. Català i Roca (1995: 1089) i 
les que ofereixen els materials d’aquesta tesi. Coincideixen en la primera posició el roig 
i en la darrera el bru. El verd i el blau són igualment poc recurrents. La diferència és que 
aquí és més abundós el blanc que el  negre i,  sobretot,  que entre ambdues tonalitats 
s’interposa el vermell, que en el recopmte de l’autor citat va entre el blau i el bru i a 
l’àmbit d’estudi és un color ben representat. Repassem-ho detalladament, seguint l’ordre 
alfabètic:

1.5.5.1. Blanc

És un dels colors més productius, amb trenta-quatre ocurrències, només superat 
pel roig. El tenim usat com adjectiu, preferentment amb flexió de gènere femení (sa 
Barraca Blanca, sa Caseta B., sa Cova B.,  s’Egua B.,  sa Font B.,  s’Herba B.),  però 
també  masculí  (es  Figueral  Blanc,  Son  Danús  B.,  es  Tenasser  B.).  Substantivat  el 
trobam amb article personal (na Blanca) i com a nom de casa (Can Blanca). La forma 
masculina substantivada és característica de la talassonímia (es Blanc de s’Amarador, es 
B.  des  Bauç,  es  B.  des  Sivinar).  Les formes derivades es  redueixen a  blanquer (es 
Blanquer, es B. de sa Comuna) i blanquera (la Blanquera).

1.5.5.2. Blau

Té una incedència escassa, de només cinc topònims. Per la baixa representació 
que té, en l’escala cromàtica, es troba en el sisè i penúltim lloc. S’usa com adjectiu 
(s’Aragall Blau, sa Cova Blava, es Macs Blaus) i substantivat a dos noms del litoral 
curiablanquer (es Blau des Cocó d’en Balena, es B. des Recingle d’en Cega).

1.5.5.3. Bru

Aquesta tonalitat amb nom d’origen germànic veu assegurada la seva presència 
per un sol topònim en el nom d’una cavitat (sa Cova Bruna). La seva raresa el situa en el 
setè i últim lloc de la paleta.

1.5.5.4. Negre

Ocupa la quarta posició, amb deu topònims. Usat com a adjectiu, el tenim en 
masculí (es Banc Negre, es Còdol N.) i en femení (sa Cova Negra, sa Punta N.). En 
plural només aflora acompanyant mots femenins (ses Mates Negres, les Coves N.). Un 
sol cas com a nom de casa (Can Xesc Negre). Substantivat, el veim en un talassònim (es 
Negre des Niu de s’Àguila). L’adjectiu, però, pot veure’s substituït  per un altre mot 
al·lusiu a tonalitat fosca (sa Cova des Fum).
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1.5.5.5. Roig

És el color més productiu en la toponímia, amb trenta-tres ocurrències. Tant en 
singular (s’Alqueria Roja, sa Carroja, sa Coveta Roja, sa Porta Roja, na Sina-roja, etc.) 
com en plural (ses Coves Roges, ses Penyes R., ses Roques R., ses Tenasses R.) és molt 
més usat en femení. L’exemplificació en masculí experimenta una lleugera baixada en 
el singular (es Camp Roig, es Cau R., es Mitjà R., el Rafal R., es Terrer R.) i sobretot en 
el plural, del qual només hi ha un sol exemple, que, a més, és arcaic (es Cocons Roigs). 
De  l’època  musulmana,  hi  ha  el  Rafal  Alatmar  ‘el  rafal  roig’,  que  posteriorment 
tradueixen així els escrivans catalans. Una referència actual n’és es Torrent d’en Roig. 
La derivació només troba l’exemple de na Rogeta. Substantivat, n’hi ha un sol cas (es 
Roig de na Fontanella), en el litoral llombarder. 

1.5.5.6. Verd

Amb vuit ocurrències, darrere el negre i abans del blau, és el cinqué dels colors 
més repetits. Exceptuant un sol topònim (s’Ullastre Verd), aquest color només es troba 
en noms al·lusius a la varietat de figuera anomenada verdal (na Verdal, ses Verdals, ses 
Figueres Verdals).

1.5.5.7. Vermell

És el tercer dels colors més repetits, després del roig i el blanc. Cal dir que de 
vegades alternen roig i vermell en les variants del nom d’un mateix lloc. Habitualment 
el trobam en femení singular (sa Barraca Vermella,  la Bassa V., sa Penya Vermella, 
etc.),  més  rarament  en  plural  (ses  Cales  Vermelles,  ses  Cases  V.),  que  pot  ser 
substantivat (ses Vermelles). En masculí singular, n’hi ha un sol cas (es Serral Vermell), 
sense  comptar-ne  un  altre  encapçalat  per  l’article  personal  (en  Vermell).  Alguns 
exemples antroponímics (Lo d’en Vermell, sa Pleta d’en Vermell) i un nom en plural (es 
Macs Vermells) completen la curta llista.

2. LA INTERVENCIÓ HUMANA

2.1. EDIFICACIONS

2.1.1. Construccions de la ruralia i del litoral

2.1.1.1. Cases i dependències annexes

 Una casa a foravila sempre té nom. És lògic, doncs, que ens trobem davant un 
camp  molt  productiu.  Potser  el  terme  més  freqüent  és  barraca,  perquè  les  cases 
encapçalades per la partícula ca (can, ca na, cas, etc.) seran ressenyades en parlar dels 
aspectes lingüístics (vegeu 4.6.2.).

La casuística de les barraques és força variada. Tenim el mot adjectivat de tota 
manera (sa Barraca Blanca, sa B. Cremada, sa B. Esfondrada, sa B. Fonda, sa B. Nova, 
sa B. Redona, sa B. Vella), determinat per prenom (sa Barraca d’en Carles, sa B. d’en 
Pau, sa B. d’en Tudaposts), per malnom (sa Barraca d’en Figa, sa B. d’en Palles, sa B. 
des Sabaters, sa B. des Serrallers, sa B. de na Santa), per prenom i malnom (sa Barraca 
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d’en  Joan  Vindango,  sa  B.  d’en  Pau  Porcella),  per  prenom i  malnom  compost  (sa 
Barraca d’en Tòfol Marc Tiu), pel bestiar que s’hi aixopluga (sa Barraca de s’Ase, sa B. 
de s’Egua, sa B. des Porcs), pel topònim del lloc on s’aixeca (sa Barraca de na Clavet, 
sa B. des Bauç, sa B. de Son Ponç). Els conjunts són més escassos (es Barracar, ses 
Barraques  de  la  Pietat,  ses  Barraques  d’en  Goiet).  S’acosten  a  cent  quaranta  els 
topònims generats per tal mot.

No és gaire freqüent trobar la paraula casa (amb [z]intervocàlica conservada) en 
singular. Els exemples són escassos (sa Casa d’en Pesta, sa Casa des Esmotxadors) i un 
poc més abundosos en el passat (la C. de Mavi, la C. del Resguard, la Casa Nova, la 
Casa  Vermella).  En  plural  la  cosa  canvia.  Ací  no  s’han  tengut  present  els  noms 
antonomàstics de les cases de les possessions que sempre són «ses cases», sinó que el 
vertader  topònim  és  el  nom  mateix  de  la  finca  en  qüestió.  Per  contra,  aquesta 
denominació forma part de topònims autèntics (es Sementer de Davant ses Cases, sa 
Tanca de Darrere ses Cases). Dins els sementers dels latifundis hi sol haver sovint una 
construcció que pot rebre el nom en plural (ses Cases d’en Mero, ses C. de sa Vinya, ses 
C. des Estanys). Per les zones minifundistes se solen repetir molt noms al·lusius a la 
cronologia relativa dels edificis (ses Cases Noves, ses C. Velles), de vegades lligats a 
qui n’ostenta la propietat (ses Cases Noves de Can Maimó, ses C. Velles d’en Rovellat). 
Amb article personal, tenim l’antic na Cases.

Topònims més o menys relacionats amb habitatges i edificis annexos descansen 
sobre paraules tals com  aiguavés (s’Aiguavés), l’antic mot  alberg (l’Alberg),  fumeral 
(es Fumeral  d’en Torres),  bugaderia (s’Hortet  de sa Bugaderia),  hostal (d’una certa 
antiguitat) (s’Hostal des Marquès, s’Hostalet), hotel (metafòric) (s’Hotel Mosca) i forn 
(de coure pa) (sa Pesquera des Forn).

2.1.1.2. Auxiliars de l’agricultura i la ramaderia

 Poc més de dos-cents topònims es refereixen a construccions relacionades amb 
el món camperol. La unitat  corral, ben productiva, pot fer referència a l’agricultura i 
testimoniar conreus diversos (es Corral de ses Figueres de Moro, es C. de ses Patates, es 
C. des Garrovers), tot i que de vegades pot ser un espai reconquerit per la vegetació 
natural (es Corral de ses Aglaneres, es C. des Ullastres), o haver estat víctima del foc (es 
Corral Cremat). De vegades es complementa amb un adjectiu (es Corral Gran, es C. 
Llarg, es C. Nou, es C. Vell), o amb el nom del propietari o usufructuari (es Corral d’en 
Perlo, es C. de sa Senyora). No li és aliena la ramaderia, amb esment del bestiar que s’hi 
ajoca (es Corral des Porcs, es C. des Xots, es C. de ses Trugeres, es C. des Bous). Un 
topònim de zones urbanes (es Corral del Rei) respon a una creació medieval, consistent 
a fer un indret per a tancar els animals que feien tala dins finques d’altri. Qui els volia 
rescatar havia de pagar el mal que havien ocasionat (vegeu l’entrada corresponent).

Més  alta  freqüència  té  era,  però  l’interès  dels  topònims  que  en  donen 
testimoniatge és, certament, baix, perquè es repeteixen els mateixos noms una i altra 
vegada. A l’àmbit, hi ha trenta-nou llocs dits sa Tanca de s’Era i vint-i-dos que es diuen 
s’Era (o l’Era, si  la font és escrita i antiga). Un altre sistema designatiu consisteix a 
incorporar-hi el nom del propietari o el nom de la casa possessora (s’Era d’en Baltasar 
Ferrer,  s’E.  d’en  Corriola,  s’E.  de  Ca  n’Estela,  s’E.  de  Cas  Senyor),  el  del  lloc 
d’ubicació (s’Era de Son Cosina, s’E. de Son Ponç), o un element cronològic (s’Era 
Nova, s’E. Vella). Usat com a determinant, acompanya rotes i sementers (la Rota de 
l’Era, es  Sementer de s’Era). Escassegen les agrupacions (ses Eres,  sa Tanca de ses 
Eres).
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La construcció per emmagatzemar els productes del camp sol ser un  porxo (es 
Porxo  d’en Canonge,  es  P.  de na Vidala,  sa  Tanca des  P.).  Rarament  s’expressa  el 
contengut  (sa  Barraca  de  sa  Palla).  Tal  vegada  hem d’adjuntar-hi  la  dispensa (ses 
Dispenses).

Els llocs de producció de vi generen sempre el mateix nom (es Cup, repetit tres 
vegades).

Per a conservar les figues (o albercocs?) es construïa el sequer (es Sequer de So 
n’Amer, es Sequer, sa Coma des Sequer) i la reserva d’adob requereix la presència del 
femer (es Femer de Cas Coix, es F. Nou).

Un topònim ben curiós amb la paraula talaia (ses Talaies d’en Joaní), situat dins 
una densa zona de rotes, no té cap lligam amb construccions talaiòtiques, sinó que es 
refereix a uns amuntegaments de la pedra que es va reunir en desbrossar i artigar el 
terreny. 

Les sitges per a la conservació dels cereals tenen un eco pretèrit en el topònim 
musulmà Almatmar, transcrit després de la conquista catalana com a Mandalmar (avui 
es Llombards).

La construcció de més productivitat toponímica de les que es relacionen amb els 
animals és el sestador, anomenat sempre en plural (es Sestadors d’en Carles, es S. d’en 
Joan Xina, es Sestadors, sa Tanca des S.) i també el colomer (el Camp del Colomer, es 
Colomer,  els  Colomers,  es  Mitjà  des  Colomer),  seguit  del  galliner (es Galiner d’en 
Cenrí, es G. d’en Marranxa, es Galiner, sa Pleta des Galiner). 

El topònim l’Hospital, que trobam generalment dins les grans possessions (es 
repeteix cinc vegades), designa l’espai tancat on es posaven en quarentena els animals 
malalts. 

Per a passar els animals d’una tanca a l’altra, hi ha la claveguera (sa Claveguera 
des Cuitor, sa C. des Pastor, sa Claveguera, sa Rota de sa C.).

Altres construccions tenen més baixa productivitat: l’aprés (tancat llarg i estret 
per encorralar les cabres, o les ovelles,  a l’hora de munyir-les) amb un sol  topònim 
(s’Aprés de ses Cabres), la  canera (sa Canera), el  desmamador (es Desmamador), la 
païssa i la boval del bestiar eguí (sa Païssa, sa Boval). 

2.1.1.3. Auxiliars de la navegació i la pesca

Atenyen  prop  de  dos-cents  noms  de  lloc,  pel  fet  que  inclouen  grups  molt 
productius,  com  és  ara  les  barraques  dels  pescadors  i  els  escars  on  treuen  llurs 
embarcacions, tot i que cal assenyalar que aquests dos grups conformen topònims molt 
inestables, de mala fixació, o sigui, subjectes, per regla general, a molta variació en boca 
dels diferents informants.

És molt habitual que l’escar, o sigui la rampa inclinada proveïda de parats de 
fusta per treure l’embarcació, tengui una barraca per guardar-hi el llaüt i tot l’ormeig 
pesquer. Els informants, en donar el nom del lloc, tant ho poden fer referint-se a l’escar 
com a la barraca. Aquesta obra ha recollit només el nom d’un dels dos elements, el que 
ha estat objecte de preferència espontània per part de l’informant. Si dos informants no 
han coincidit, s’ha donat preferència a la variant que ha semblat més interessant, l’única, 
llavors, que apareix a la cartografia.

La  barraca marinera pot  determinar-se amb el  nom del  propietari  seguit  del 
malnom (sa Barraca d’en Bernat Banyeta, sa B. d’en Jaume Salom), amb el malnom sol 
(sa Barraca d’en Comte, sa B. d’en Xalau, sa B. de s’Etxòl·lero), amb el nom de la casa 
possessora  (sa  Barraca  de  Can  Mas,  sa  B.  de  Cas  Coix).  Hi  pot  intervenir  alguna 
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fórmula de tractament (sa Barraca de l’Amo en Paco Genter, sa B. del Senyor Toni), 
referències als oficis dels possessors (sa Barraca de s’Apotecaria, sa B. des Comandant, 
sa B. des Metge Parra), a minusvalideses (sa Barraca des Sord Puig), o a clans familiars 
de  nissaga  marinera  (sa  Barraca  des  Trapassers).  Les  agrupacions  motiven  alguna 
denominació (ses Barraques).

Amb  l’escar passa  quelcom semblant  (s’Escar  d’en  Balutxo,  s’E.  d’en  Blai 
Sabater, s’E. d’en Jaume des Forn, s’E. d’en Tomeu de Cas Bauç, s’E. de Ca na Pau, 
s’E. de Cas Mosson, s’E. de l’Amo en Miquel de sa Plaça, s’E. de Mestre Biel des 
Amitgers). En trobam també amb referències toponímiques (s’Escar de s’Illot, s’E. des 
Dolç), amb al·lusió a l’ofici del propietari (s’Escar de s’Olier, s’E. des Forner), o a la 
cronologia (s’Escar Vell). L’agrupació té caràcter de raresa (es Escars). 

El  genèric  cova pot  al·ludir  excepcionalment  a  qualque  escar  troglodític, 
generalment de factura artificial (sa Cova d’en Lepanto, sa C. d’en Manento, sa C. des 
Didot, sa C. des Xomeus). Ara i adés se’n troba algun a Cala Figuera, per la qual cosa 
va sorgir  l’expressió santanyinera «temps de port  i  cova» amb el  significat  de ‘mal 
temps’, ja sigui atmosfèric o referit a l’estat de la mar: «fa un temps (o un dia) de port i 
cova».

Hi  ha un altre genèric,  varador,  generalment  amb el  sufix  castellà  -ero,  que 
s’aplica al lloc on es treu l’embarcació per a fer-hi reparacions o neteges periòdiques, 
però només té minses ocurrències (s’Avarador, s’Avarador d’en Francina).

Els accessos a la costa, per regla general, motiven l’aparició de noms de lloc. Ací 
també  es  ressenyen  els  naturals,  perquè  sempre  solen  tenir  alguna  petita  obra 
d’adaptació. 

Per la freqüent antigor, cal considerar en primer lloc el  carregador, indret que 
servia des de l’Edat Mitjana per embarcar productes molt diversos a les naus, inclosa 
l’anomenada «pedra de Santanyí». És reiteratiu el nom sense contextualització ubicativa 
(es Carregador, repetit vuit vegades), pel fet que a les cales només n’hi solia haver un. 
En cas contrari, una indicació cronològica desfà l’ambigüitat (es Carregador Vell). La 
determinació  toponímica  és  habitual  (es  Carregador  de  ses  Roquetes,  es  C.  des 
Carnatge), però la referència a usuaris és excepcional (es Carregador d’en Xanxes, es C. 
des  Coixos).  En  un  sol  cas  tenim  el  nom  d’un  producte  clàssic  d’exportació  (es 
Carregador de sa Sal).

Un altra estructura de desembarcament és el moll (es Moll, es M. des Estanys, es 
M. Nou). El diminutiu  mollet és molt habitual vora els habitacles de Portopetro i es 
determina sempre en relació a la propietat (es Mollet d’en Rapinya, es M. de sa Cova, es 
M. de sa Galera). Només tenim un cas d’agrupació (es Mollets).

És possible que hàgim d’atribuir a les llargues estances dels mariners a la mar el 
fet  que  alguns  noms  d’accessos  siguin  vists  des  del  medi  marí  i  no  des  de  terra 
(s’Atracador, es Desembarcador).

Tot i que la costa de l’àmbit és rica en restes de norais antics, les referències 
toponímiques hi són escasses (s’Amarrall de s’Artet, sa Fermadora, ses Fermadores). El 
lloc de subjecció de la barca pot motivar algun nom excepcional (ses Baules). 

Més rara encara és la denominació de l’indret del manteniment de les xarxes (es 
Tenyidor des Torres). El mateix podem afirmar del lloc d’emissió de senyals lluminosos 
(es Far) designat amb el castellanisme faro. Alguns topònims satèl·lits surten del mateix 
indret (es Corral des Far, sa Carretera des Far). El cobrament de drets sobre mercaderies 
motiva el nom d’un edifici de Portopetro (la Duana)102 i, si hem de fer cas del topònim 
102 Al port de Felanitx el mot  duana compareix majoritàriament també amb article literari (C. AGUILÓ, 
1991: 43-44).
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desaparegut d’una rota no localitzada, podrem pensar que n’hi degué haver un altre a sa 
Colònia de Sant Jordi (les Rotes de na Duana).

2.1.1.4. Aprofitament de l’aigua

Ens trobam davant un camp ben productiu, pel fet de treballar dins un àmbit 
càrstic de molt baixa pluviositat. L’aigua hi té una importància vital i qualsevol punt 
d’aprofitament, tant natural com artificial, té sempre un nom que l’identifica.

Entre les construccions fetes amb la finalitat de proveir-se d’aigua, cal distingir 
tres grups: les captacions amb els sistemes d’extracció, les conduccions i els depòsits. 

De  les  captacions,  sobresurten  pel  seu  elevat  rendiment  toponímic  els  pous, 
alguns dels quals possiblement són obra dels musulmans. Entre els noms, n’hi ha que 
fan referència a la propietat (es Pou d’en Belard, es P. d’en Cama, es P. d’en Gató, es P. 
de Ca na Frare, el P. Comú, es P. del Rei), a l’emplaçament topogràfic (el Pou d’Allà 
Baix, es P. de Baix de s’Hort, es P. Juà, el P. de Mar, es P. de sa Platja), a la situació 
toponímica (es Pou de Cala Santanyí, es P. de na Gosta, es P. de Son Morlà), a detalls 
de la construcció (es Pou des Bonys), a les característiques de l’aigua (es Pou Salat), a la 
flora de les immediacions (es Pou des Llorer), a la cronologia relativa de la construcció 
(es Pou Morisc, es P. Nou, es P. Vell). Més rarament s’usa el mot com a determinant (es 
Camp des Pou, sa Plaça des Pou, les Tanques del Pou). 

La morfologia derivativa forneix també diversos topònims amb la paraula pouet 
(es Pouet d’en Blanca, es P. de na Fontanella, es P. de ses Tórteres).

L’àrea d’estudi no coneix abundositat de sínies i les poques que hi havia estan 
totes desballestades dins els llits dels torrents. Sobre la plataforma tortoniana, són més 
escasses  encara.  N’hi  ha  dues  dins  el  nucli  urbà  de  Santanyí,  possiblement  bastant 
modernes i una a la ruralia salinera, i dues més as Llombards i a Santanyí que podrien 
ser d’origen musulmà (as Rafal des Porcs i a Son Danús). Aquesta obra només recull el 
nom  de  sa  Sínia  per  a  una  de  les  urbanes.  Les  que  tenen  nom  solen  dir-se  per 
l’antropònim del propietari (sa Sínia d’en Clar, sa S. de l’Amo en Marc), o de la casa (sa 
Sínia de Can Bet, sa S. de Can Sabater), o pel nom de la possessió (sa Sínia des Serral). 
Una altra motiva el nom d’un torrent (el Torrent de la Sínia).

Els molins de treure aigua són molt rars a la part nòrdica de l’àmbit d’estudi. 
N’hi ha un a s’Alqueria Blanca (es Molinet),  dos vora es Llombards (es Molí  d’en 
Cotxer, es M. de sa Taverna) i la resta entre sa Vall i sa Vallet (es Molí de Ferro, es M. 
de la Pietat, es M. de na Móra, es M. de sa Cegonya, es M. des Didot).

En tot  l’àmbit  només es coneix  una font  de mina (sa  Mina),  situada dins  la 
possessió des Pujol,  però no se sap quina és la seva antigor, ja que deu haver estat 
transformada.

Les conduccions d’aigua giren al voltant de mots com síquia i formes derivades 
(sa Síquia de sa Sal, sa Síquia, sa Mitja des Siquiol, es Siquió), regadora ‘pas de l’aigua 
a través d’una paret’ (ses Regadores) i  canal,  per a una llarga construcció del segle 
devuit (sa Canal des Pou del Rei). 

Els depòsits  d’aigua generen una bona partida de noms amb la paraula  aljub 
(femenina  a  la  contrada,  per  fals  tall,  sa  jub).  Molts  dels  aljubs  de  la  ruralia  són 
construccions de gran interès historicoarquitectònic, especialment els qui es designen 
amb noms de finques o possessions (s’Aljub de na Pallera, s’A. de ses Angoixes, s’A. 
Tapada). Un altre sistema denominatiu es regeix per l’antroponímia (s’Aljub d’en Parra, 
s’A. d’en Tià Fuster, s’A. de Can Maimó). La localització topogràfica (s’Aljub de Baix) 
i la cronologia (s’Aljub Vella) motiven escassa sedimentació. Més gruix té l’ús del mot 
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com a determinant (es Camp de s’Aljub, es Mitjà de s’A., sa Tanca de s’A.). En un sol 
cas la paraula s’aplica a una bassa artificial, descoberta, de planta rectangular (s’Aljub 
de So n’Amer). 

La cisterna amb nom propi no és gaire abundosa (sa Cisterneta, sa Cisterni d’en 
Ferrando, es Clot de sa Cisterni, sa Tanca de sa Cisterni, etc.). En un sol cas cocó respon 
a una cavitat  artificial  (es Cocó de sa Torre). Tant  abeurador,  com  abeurada,  tenen 
ínfim rendiment (s’Abeurador, s’Abeurada d’en Verro, les Abeurades) i el mateix es pot 
dir  de  pica (sa  Font  de  sa  Pica,  sa  Pica  Redona).  La  incidència  de  safareig és 
discretíssima i lligada a dos topònims molt moderns (sa Tanca de Baix des Safareig, sa 
Tanca de ses Figueres des Safareig).

2.1.1.5. Delimitació de la propietat

Poc més de seixanta  topònims tenen alguna cosa a veure amb els  límits  del 
territori,  ja  siguin  límits  administratius  (municipals),  de  finques  particulars,  o  de 
divisions internes de les propietats.

Tenen interès elevat els noms formats amb la paraula creu, quan respon a fites 
incises sobre la roca natural o damunt pedres clavades en el terrer (es Camp de sa Creu, 
la Creueta, sa Creueta).

Un quern de topònims testimonia la presència de pedres que marquen propietats 
amb el mot fita (< [PETRA] FICTA). Poden ser límits particulars o públics (es Camp de sa 
Fita, es Marge de sa Fita, sa Tanca de sa Fita, es Turó de ses Fites). 

Un mot que té alguna cosa a veure amb els tancats de les finques o de les cases 
urbanes és cantó. Sol anar acompanyat d’un antropònim (es Cantó de na Berenguera, es 
C. d’en Fesol, es C. des Comandant Ramon), d’un topònim (es Cantó de na Ferrera, es 
C. de Son Punta), o d’un adjectiu numeral (es Quatre Cantons de na Bou, es Quatre 
Cantons). Pot generar un nom motivat per un costum (es Cantó de ses Visites), o per un 
establiment  comercial  (es Cantó des Restaurant).  Algun exemple és introduït  per un 
article personal (na Cantó).

Els murs que delimiten els terrenys són font generadora de topònims, sobretot els 
que queden interromputs perpendicularment en els penyals de mar (es Cap de Paret de 
na Gosta, es Cap de sa Paret des Carbó, es Cap de sa Paret, repetit vuit vegades). Hi ha, 
però, altres topònims a l’interior formats amb la paraula  paret (sa Paret d’en Toni, la 
Paret de les Fonts, sa Paret Nova). La delimitació pública d’un far es fa amb el mot 
corral (es Corral des Far, sa Pesquera des Corral).

Les divisions municipals se serveixen de la paraula partió (sa Partió, sa Pesquera 
de sa Partió) i, en passar per dins s’Estany de ses Gambes, del mot estacada, referit a 
uns pals verticals clavats en el fons de la zona palustre (s’Estacada).

Hi  ha  altres  unitats  lingüístiques  de  més  baixa  rendibilitat:  empedrat ‘límit 
marcat per lloses clavades verticalment dins la terra (s’Empedrat), bardissa (sa Rota de 
sa Bardissa), alambrada (sa Tanca Alambrada).

2.1.1.6. Materials constructius

Uns pocs topònims fan al·lusió a les matèries usades o que poden usar-se en la 
construció. Hom hi troba la pedra (la Creu de Pedra), l’estopa (s’Illot de s’Estopa), el 
ferro (es Ferro des Vapor) i el fust (sa Torre de Fust) o fusta (sa Torre de Fusta). 

2.1.1.7. Epígrafes
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Segurament són escassos a tota l’illa els noms referents a inscripcions que es 
troben en el territori.103 

A l’àrea d’estudi, només tenim un sol topònim d’aquestes característiques. Es 
tracta d’una inscripció que dóna fe d’una gran caçada de perdius realitzada dins la finca 
de sa Vall (es Mitjà de sa Làpida).

2.1.2. Construccions urbanes

2.1.2.1. Nuclis i xarxa viària 

Prop de cent  deu topònims aporten  noms comuns d’aglomeracions urbanes  i 
genèrics de la xarxa viària urbana.

Per la seva antigor cal ressenyar en primer lloc el nom àrab Adia, que amb el seu 
probable significat de ‘llogaret’ donaria fe d’una antiga aglomeració urbana en època 
precatalana. Altres agrupacions de cases testimoniades pels topònims, siguin urbans o 
rurals, són ciutat (es Camí de Ciutat), vila (es Camí de la Vila, sa Casa de la V., sa Rota 
de la V.) i colònia (sa Colònia, ses Colònies).

Un dels termes més productius de noms de la xarxa viària urbana és, òbviament, 
carrer.  Oficialment  o  popularment,  el  podem  trobar  determinat  per  un  malnom  o 
prenom (es Carrer d’en Farineta, es C. d’en Portell, es C. d’en Julià, es C. de Mestre 
Onofre), per un nom de casa de rellevància social (es Carrer de Can Ferrereta, es C. de 
Ca ses Monges, es C. de Cal Reiet, es C. de Cal Senyor Damià), per un altre element de 
l’arquitectura urbana (es Carrer de s’Abeurador, es C. de s’Aljub, es C. des Celler), pel 
nom de la població o lloc cap on es dirigeix (es Carrer de Campos, es C. de Felanitx, es 
C. de la Mar), per una motivació religiosa (es Carrer de la Pau, es Carrer del Bisbe, 
aquest  de  gènesi  desconeguda),  per  una  motivació  basada  en  l’astrologia  o  en  la 
meteorologia popular (es Carrer de sa Lluna, es C. des Sol, es C. des Vent), per un 
element material de la cultura popular (el Carrer de les Filoves), per un topònim de 
l’àrea d’estudi  (es Carrer des Pontàs,  es C.  des Rafalet,  es  C.  des  Velar),  o per un 
adjectiu (es Carrer Major, es C. Nou). 

Amb el diminutiu carreró, passa una cosa més o menys semblant: l’acompanya 
un antropònim (es Carreró d’en Tomàs Jeu, es C. de na Marcelinga), un nom de casa (es 
Carreró de Ca na Curta,  es C.  de Can Crestall,  es C.  de Can Gelat),  un nom d’un 
element físic natural (es Carreró de sa Llivanya), un nom d’un antic conreu urbà (es 
Carreró de ses Parres), un topònim local (es Carreró de ses Pedreres, es C. de Son Sard), 
un nom vinculat a les creences religioses i basat en un malnom (es Carreró del Dimoni), 
o un adjectiu (es Carreró Estret). 

La productivitat de  plaça és important, tot i que més discreta, per causa de la 
configuració de les estructures urbanes. L’antroponímia hi té un paper poc rellevant (la 
Plaça d’en Gaià). Hi detectam el comerç (la Plaça de la Carnisseria, la P. del Sucrer, sa 
P. des Porcs), elements singulars de l’arquitectura (sa Plaça de la Canal, sa P. de ses 
Creus, la P. del Pedró, la P. del Pou de Baix, sa P. des Pou), la vegetació (sa Plaça des 
Arbres) i l’adjectivació (sa Plaça Major, sa P. Nova, sa P. Vella).

La placeta té aproximadament les mateixes ocurrències. Es pot trobar lligada a 
un malnom (sa Placeta d’en Llaneres), a un nom de casa (sa Placeta de Can Colovet, sa 
P. de Can Parra), a una construcció singular (sa Placeta de la Canal, sa P. de s’Escola, sa 

103 Un exemple devuitesc de Llucmajor (sa Pedra Escrita) el tenim a la delimitació de Son Monget.
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P. de sa Porta Murada), a un topònim local (la Placeta del Rafalet), al comerç (sa Placeta 
des Porcs) i als mitjans de comunicacions (sa Placeta des Tren). 

Hi ha tres genèrics més a les àrees urbanes que només són testimonials: costa (sa 
Costa d’en Verger, sa C. de na Gallet), entrada (s’Entrada de Bilbau), i  illeta (la Illeta 
del Fossar Vell).

2.1.2.2. Edificis singulars (excepte cases, vegeu 4.6.2.)

Uns trenta topònims es refereixen a obres urbanes diverses, sovint de caràcter 
públic.

Tenim algunes denominacions de creus de terme, ja siguin existents (sa Creu 
d’en Llaneres, sa C. des Cementeri, sa Creu des Tren, etc.) o de nom desaparegut i de 
localització desconeguda (la Creu de n’Alcait, la C. de Pedra, la C. del Calvari). Els 
centres d’ensenyament generen tres denominacions (s’Escola Graduada, s’E. Vella, s’E. 
Nova), al·lusives a dos locals. Són importants les construccions defensives, que amb la 
paraula torre creen un esplet de topònims (sa Torre d’en Clar, sa T. de Can Beu, sa T. de 
Son Rossinyol, sa T. des Regidor, etc.). Un seguit de topònims no permet que siguin 
agrupats d’altra manera que per la seva heterogeneïtat (Ca ses Monges, sa Casa de la 
Vila, l’Església Gran, sa Porta Murada, sa Porta Roja, sa Presó, el Roser, la Sala).

2.1.2.3. Cases i espais singulars 

Uns pocs edificis de la vila de Santanyí, ja sigui per la denominació que tenen o 
per  les  característiques  arquitectòniques,  tenen  un  interès  que  va  més  enllà  de 
l’estrictament particular (ses Cases Noves, es Celler de Son Danús, es Corral del Rei, la 
Plaça de la Carnisseria, es Restaurant).

2.2. COMUNICACIONS

2.2.1. Vies

2.2.1.1. Termes generals

Uns dos-cents quinze topònims conformen la nòmina dels relacionats amb les 
vies de comunicació. 

Un dels termes més productius és  camí. Pot ser determinat per un adjectiu (es 
Camí Ample, es C. Llarg de sa Conca, es Camí Nou, es C. Reial), per un antropònim (es 
Camí  d’en  Burguera,  es  C.  d’en  Granot),  per  un  nom  de  casa  (es  Camí  de  Ca 
n’Escrivana, es C. de Can Capeller, es C. de Cas Teixidor), pel topònim del lloc on es 
dirigeix (es Camí de Cala Llombards, es C. de Ciutat, es C. de França d’en Barres), per 
un costum d’origen religiós (es Camí de la Mare de Déu, es C. de sa Porfessó), per un 
element  del  paisatge  humanitzat  (es  Camí  de  sa  Síquia,  es  C.  des  Pals),  per  una 
superstició (es Camí de ses Fantasmes), per una motivació relacionada amb la geologia 
(es C. de ses Llenties), per un nom vinculat a la ramaderia (el Camí del Porc), o a la 
fauna salvatge (es Camí des Calàpet), o pel nom dels transeünts (es Camí des Torrers).

El diminutiu caminoi només coneix dues realitzacions (es Caminoi de sa Ronda, 
es C. de sa Vinya Vella).
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La unitat carreró té un paradigma semblant que el vincula a l’antroponímia (es 
Carreró d’en Colomí, es C. d’en Poco), a noms de casa (es Carreró de Ca n’Estranya, es 
C. de Cal Reiet), al nom del lloc cap al qual es dirigeix (es Carreró de n’Amera, es C. de 
na Gotleva, es C. de sa Revellada, es C. de Son Paulo), als éssers sobrenaturals (es 
Carreró del Dimoni), als arbres de conreu (es Carreró des Garrovers), a un adjectiu (es 
Carreró Estret).

Un camí asfaltat i eixamplat esdevé una carretera. El terme sol anar determinat 
pel nom de l’indret de destinació (sa Carretera de Palma, sa C. de s’Alqueria Blanca). 
En  un  cas  excepcional  s’indiquen  els  autors  materials  de  l’obra  (sa  Carretera  des 
Presos).

Un passatge és un camí d’amplària molt notable, desacostumada. De les poques 
aplicacions  conegudes,  la  meitat  pertanyen a  topònims  extingits  (el  Passatge  de  les 
Planes, el P. de na Bassola, es P. de Son Morlà, es P. Gran).

Els  genèrics  restants  són  més  bé  rareses:  drecera (sa  Drecera),  plaça,  que a 
l’àmbit  rural devia ser un espai ample situat en un creuer de camins (la Plaça de la 
Teulera), tirany (es Tirany des Puaters) i travessia (sa Travessia des Pujol).

2.2.1.2. Inflexions de camins

S’acosten a la trentena els topònims relacionats amb els canvis de direcció de les 
vies de comunicacions o, rarament, amb la seva absència.

Les  corbes  es  marquen  amb la  paraula  revolt,  que  es  complementa  amb un 
prenom (es Revolt d’en Lleonard), amb un malnom (es Revolt d’en Perlo, es R. d’en 
Simonet), amb un referent topogràfic (es Revolt de Baix), amb el nom de la casa que hi 
ha al costat (es Revolt de Can Nin, es R. de Cas Malric), amb un nom de lloc (es Revolt 
de s’Olivó, es R. de ses Pedreres, es R. de sa Vela), amb un fitònim (es Revolt de sa 
Figuera, es R. de ses Canyes, es R. de ses Oliveres, es R. des Pi, es R. des Tamarells) i 
amb un nom d’animal basat en un fet anecdòtic (es Revolt de sa Moneia).

El sinònim volta només compareix una vegada (ses Voltes de s’Olivó).
L’absència d’inflexions  es reflecteix  amb la paraula  recta als  dos noms d’un 

mateix indret (sa Recta de Son Danús, també dita sa Recta des Camp de sa Vinya).

2.2.1.3. Interseccions de camins

Quasi vint  topònims són relacionables amb encreuaments  entre dos camins o 
entre un camí i una conducció d’aigua o un torrent.

La toponímia dóna testimoni de la vigència de creuer, mot substituït en la parla 
ordinària pel castellanisme adaptat  cruze (es Creuer des Camins, es C. des Pujol,  es 
Creuers).

La unitat pont té els usos toponímics força limitats, perquè la zona no té corrents 
d’aigua permanents. Pot designar el pas d’un camí per sobre una tuberia de test del segle 
XVIII (es Molí des Pont, es Pont d’en Bandera), o per damunt una síquia de drenatge 
artificial (es Pont de Can Llaneres, es P. de ses Vencs), per dalt d’un torrent (es Pont des 
Torrent,  es  Pontet  de sa Conca),  o per sobre la mar,  per tal  d’accedir a un illot  (es 
Ponts).

2.2.1.4. Desnivells de camins
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Uns  vint-i-cinc  noms  de  lloc  mostren  diferències  d’altures  en  les  vies  de 
comunicació. La paraula més usual és  costa, que sol acompanyar-se d’antropònims, ja 
sigui un prenom i un malnom (sa Costa d’en Cosme Pou, sa C. d’en Pere Xina), un 
prenom usat com a malnom (sa Costa d’en Felip), un malnom sol (sa Costa d’en Mino), 
o un nom de casa (sa Costa de Can Bonjesús). També pot anar determinada per un nom 
de lloc (sa Costa de na Faró, sa C. de Son Joi, sa C. des Pujol), per un adjectiu (sa Costa 
Blanca), o per un element de la cultura popular (sa Costa de sa Jaia Corema).

Els mots  fondo i  fondal s’apliquen a rebaixos del terreny per a facilitar el pas 
d’un camí o de la via fèrria (es Fondal, es Fondo de Can Mel, es Fondo de na Faró).

2.2.1.5. Eixamples per a la circulació

Quatre topònims es vinculen a una mena de placetes semicirculars que es feien a 
despeses dels terrenys particulars situats a la vora de camins molt estrets, que només 
permetien el  pas d’un sol  carro.  La paret  de la finca descrivia una petita  corba que 
deixava  al  costat  de  la  via  una  raconada  que  permetia  el  pas  de  dos  vehicles  que 
circulaven en direccions oposades. Els noms que tenen o bé són metafòrics (sa Mitja 
Lluna, nom repetit) o fan alguna al·lusió a l’objectiu de l’eixamplament (s’Arraconador 
de Carro, s’Arrambador). 

2.2.2. Accessos

2.2.2.1. Termes generals

Quasi seixanta topònims tenen relació amb les entrades a llocs diversos, tant de 
l’interior com de la costa.

El  terme  barrera,  usat  tant  en  singular  com  en  plural,  presenta  un  grapat 
d’aplicacions en els topònims. Sovint l’objecte que motivà el nom ja s’ha esborrat de la 
memòria i la paraula designa només un territori (la Barrera del Truc, sa B. Vella, sa 
Tanca Barrera,  sa  Barrereta);  d’altres  vegades encara se’n serva el  record si  és  que 
l’element  físic no continua presidint  el  lloc (ses Barreres de s’Argila,  ses B. de ses 
Blaies). En un sol cas, l’accés a una finca es barrava amb una cadena (sa Quarterada de 
sa Cadena). 

Per als accessos de determinades coves s’usa la paraula boca, especialment quan 
la cavitat en té diverses (sa Cova amb ses Tres Boques, sa Cova de ses Dues Boques).

A la  costa  penya-segada són abundosos  els  accessos  marcats  amb la  paraula 
davallador. Són llocs esquerps i de vegades perillosos, que es determinen amb el nom 
de l’usuari, amb el topònim de la zona i excepcionalment amb un nom de l’animal que 
hi  ha  per  l’indret  (es  Davallador  d’en  Boira,  es  D.  d’en  Nofre  Rita,  es  D.  de  na 
Fontanella, es D. de sa Creta, es D. de sa Geneta). Les dificultats motiven de vegades els 
noms (es Mal Davallador, es Mal d’Anar, i més exemples que es veuran de seguida). 
Tenim un sol exemple de pujador aplicat a un accés de penya-segat (es Pujador de sa 
Torre), al qual podríem afegir-hi un altre exemple de l’interior si la motivació fos clara 
(s’Ullastre Pujador). Els mots entrada i entrador, que descriuen accessos semblants als 
davalladors, estan més mal representats (s’Entrada des Adolços, s’Entrador de s’Illot, es 
Mal Entrador).

Els dos exemples d’escaleta es troben a l’interior i a la costa, respectivament 
(s’Escaleta, s’Escaleta des Moro) i els tres d’escalons a la partió salinera de sa Vall (es 
Escalons d’en Cinto, es E. d’en Morge). Les representacions de pas, passa i passadores 
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són  úniques  en  els  tres  casos  (es  Pas  de  na  Molinera,  sa  Passa  de  sa  Creta,  ses 
Passadores). Les dues primeres pertanyen al litoral. El mot  piconades s’aplica a unes 
cavitats artificials cavades dins el penyalar per tal de poder baixar a la mar des del caire 
de la plataforma terciària (ses Piconades d’en Pau).

Així  com hi  ha representacions de  barrera,  n’hi  ha de  portell,  tot  i  que són 
poques (es Portell d’en Clar, es P. de sa Senyora, es P. des Mig, es Torrent des Portell).

2.2.3. Senyals i missatges, excepte fars (vegeu 2.1.1.3.)

2.2.3.1. Auditius i visuals

Es  tractaran  ací  poc  menys de  deu  topònims  que  tenen  alguna  relació  amb 
senyals visuals i comunicacions auditives.

Per  la  seva  antigor  interessa  parlar  en  primer  lloc  de  la  paraula  faró,  usada 
probablement en el sentit de ‘senyal de foc en lloc elevat’ que ha donat un topònim o tal 
vegada dos si hi afegim la possible variant  faralló (na Faró  –modernament també ses 
Farons–  i na Faralló). Cal assenyalar que el darrer lloc esmentat és nom de l’interior, ja 
que a la costa tendria un altre significat.

L’únic far important de la zona és el des Cap de ses Salines, que es coneix sota 
un nom antonomàstic (es Far). Com és habitual a Mallorca, popularment s’usa amb la 
forma castellanitzada faro.

L’antic  cable  de  comunicacions,  possiblement  telegràfiques,  entre  Mallorca  i 
Cabrera partia  d’un indret  situat  prop  del  cap  suara  mencionat  i  ha deixat  diversos 
topònims amb variants, ja que els informants no proporcionen atribucions unificades i 
uns parlen de telègraf i altres de telèfon (sa Barraca des Telèfon, sa Caseta des Telègraf, 
sa Pesquera des Telèfon). La línia que arribava fins a la vorera de mar motivà el nom 
d’un camí (es Camí des Pals). La pronúncia és amb el castellanisme palos.

2.2.4. Mitjans de transport

2.2.4.1. Vehicles i avions

Amb els vuit topònims que cobreixen aquest camp queden representats el 
carro (s’Arraconador de Carro, s’Escala de Carro), el cotxe (sa Pesquera des Cotxe), el 
tren (sa Creu des Tren, sa Placeta des Tren, es Tren) i l’avió (es Camp d’Aviació, es 
Sementer de s’Avió).

2.2.4.2. Embarcacions

Un  total  de  vint-i-un  topònims  transmeten  els  noms  de  vuit  tipus 
d’embarcacions.  El  llaüt es  fa  patent  a través  de dues  denominacions  metafòriques, 
idèntiques (es Banc des Llaüt). Una de les seves peces es troba a través de la deformació 
d’un nom de lloc (sa Punta de sa Cossia). La barca és l’embarcació més repetida (na 
Barca, ses Barques, es Caló de ses Barques, la Tanca de la Barca, es Torrent de ses 
Barques). En un cas el topònim es refereix clarament a un naufragi (sa Barca Trencada). 
El castellanisme barco compareix en un sol exemple, també d’un naufragi, del qual no 
tenim altres notícies (es Barco Esfondrat). El gal·licisme bateu sembla que és antic en 
català i el topònim ací aportat par que doni testimoni d’un cert ús popular de la paraula a 
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Mallorca  (es  Bateu).  La  galiota té  una  sola  representació  (Cala  Galiota),  com  el 
bergantí (sa Punta de sa Cova des Bergantí). Si hem de jutjar per tots els exemples 
toponímics,  sembla que la  galera era un tipus de vaixell  molt  baix (es Collet de sa 
Galera,  sa  Punta  de  sa  Galera).  La  llanxa,  vinculada  als  temps  moderns  dels 
contrabandistes, es fa present a una cavitat marina (sa Cova de sa Llanxa). El  vapor 
coneix tres exemples sorgits d’un naufragi del segle XIX (sa Cova des Vapor, es Ferro 
des  V.,  sa  Pesquera  des  V.).  Podríem afegir-hi  pinco mitjançant  l’antroponímia  (es 
Carreró d’en Pinco).

2.3. INDÚSTRIA

2.3.1. Molturació

2.3.1.1. Molins fariners

Un total de setanta-quatre topònims designen molins de vent fariners, els quals, 
òbviament,  no són tants, perquè sovint coneixen variants en llurs designacions. A la 
comarca no hi ha hagut mai molins moguts per la força de l’aigua, pel fet que no hi ha 
corrents permanents, ni circulació de cap aigua superficial, tret dels dies excepcionals de 
pluges continuades.

La paraula que els designa és  molí i es complementa de les maneres següents: 
amb un prenom (es Molí d’en Jeroni, es M. d’en Lluc), amb un malnom (es Molí d’en 
Capità, es M. d’en Portella, es M. des Vedells), amb un malnom basat en un gentilici (es 
Molí des Felanitxer), o en un ofici (es Molí des Saig), amb un nom de casa (es Molí de 
Ca l’Amo en Jeroni, es M. de Can Bonico, es M. de Cas Carter), amb el nom del lloc on 
es troba (es Molí de sa Tanca, es M. des Cos, es M. de So n’Amer, es M. des Pujol), 
amb un adjectiu (es Molí Nou, es M. Petit), o simplement sense determinants (es Molí). 
Rarament s’expressa la seva funció (sa Farinera). El mot pot ser usat com a complement 
(es Mitjà des Molí, sa Tanca des M.).

Un altre sistema de designació és amb el genèric  torre, quan no designa obres 
defensives. Els casos que fan referència a molí fariner són pocs (sa Torre d’en Polla, sa 
T. d’en Tomàs, sa T. de Can Lluc, sa T. des Molí, sa Torre).

2.3.2. Extraccions 

2.3.2.1. Materials diversos, excepte la sal de cocó (vegeu 1.1.5.2.)

Poc més de setanta topònims es refereixen a l’explotació extractiva de materials 
diversos. Cal considerar en primer lloc, per la seva abundància, les pedreres de marès, 
situades sovint vora la mar, al peu dels espadats. Solen anar acompanyades pel nom de 
l’usuari (sa Pedrera d’en Cornello, sa P. d’en Gustinel·lo, ses Pedreres d’en Reina), pel 
topònim on se situen (sa Pedrera de na Guàrdies, sa P. de sa Plana, ses Pedreres de na 
Fonda), per un adjectiu (sa Pedrera Vella), o dir-se solament amb el nom del material 
que s'hi extreu (es Maressos). Els noms al·lusius a les pedreres de pedra de Santanyí són 
més escassos (sa Pedrera de Son Perdut, ses Pedreres de l’Obra, ses Pedreres Grans). Hi 
ha topònims que es refereixen a l’extracció de  sauló (es Clot des Sauló),  mangra (sa 
Cova de s’Almànguera), grava (es Clot de sa Gravera, sa Cova de sa Grava, sa Gravera 
Vella), arena (es Clot de s’Arena), argila (es Clot de s’Argila) i a l’extracció de la sal 
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(es  Carregador  de  sa  Sal,  es  Molí  de  sa  Sal,  sa  Síquia  de  sa  Sal,  ses  Salines, 
s’Encalentidor  ‘estany  on  l’aigua  augmenta  la  temperatura’).  Sobre  dos  topònims 
desapareguts, relacionats amb argent (l’Argental, l’Argentó), no és possible dir-ne res.

2.3.2.2. Coves de grava i coves de marès

Hi  ha  tretze  topònims  formats  amb  el  genèric  cova que  designen  llocs 
semisubterranis d’extracció de grava i excepcionalment de marès, però els noms, per si 
mateixos, no expliciten els materials que són objecte d’explotació. Poden acompanyar-
se del prenom de l’usuari o propietari (sa Cova d’en Vicenç), del malnom (sa Cova de 
ses Frites), del topònim on es troba (sa Cova de Son Ponç), o d’un adjectiu (sa Cova 
Gran, sa C. Vella). L’ús del plural és més rar (ses Coves de sa Grava). El marès se sol 
explotar  a  pedreres  a  l’aire  lliure,  però  tenim  un  cas  de  molt  discreta  explotació 
subterrània (sa Cova d’en Felip o ses Coves des Metge).

2.3.2.3. Depressions artificials i maquinària d’elevació

Als  topònims  formats  amb  clot,  cal  afegir-n’hi  alguns  que  no  donen 
testimoniatge explícit del material extret: en un cas és  terra (es Clot d’en Sales) i en 
l’altre  pedreny de  Santanyí (es  Clot  des  Rector).  Un tercer  topònim,  en  aquest  cas 
costaner, va ser causat per l’impacte territorial d’unes pedreres medievals de marès (es 
Buits).  Vora aquesta mateixa explotació,  un nom de lloc (sa Punta de sa Curria) es 
refereix a la màquina que s’hi degué instal·lar a la mateixa època per alçar les peces de 
marès i embarcar-les (C. AGUILÓ, 2002: 31-36).

2.3.3. Auxiliar de la construcció

2.3.3.1. Indústries transformadores

Poc més de trenta topònims tenen alguna cosa a veure amb la transformació de 
matèries primeres,  ja  sigui  directament o  indirectament.  La  calç motiva noms sense 
variació (es Forn de Calç, repetit  onze vegades) o amb variació molt  esporàdica (es 
Comellar des Forn, es Forn d’en Colau Roger, es Forn Nou, es F. Vell, na Forn). De 
vegades coincideixen amb assentaments talaiòtics destruïts. 

Segueixen  en  importància  generadora  de  denominacions  les  teuleres.  Es 
conserva precàriament una joia lingüística d’origen àrab (ses Madraves / ses Modraves, 
‘les teuleres’) que coneix congèneres a Inca (Mandrava) i a Pollença (l’Almadrava). Les 
modernes  han  deixat  alguna  sedimentació  toponímica,  sovint  amb  referència  al 
propietari (la Plaça de la Teulera, la Teulera d’en Blonquet, sa T. d’en Rigo, la T. d’en 
Valenç, ses Teuleres). 

Altres materials que es fan presents són el  carbó (es Carbó, sa Tanqueta de sa 
Sitja), el quitrà (Cala Anclità), el ciment (sa Cimentera) i el guix (sa Punta des Guix).

2.3.4. Altres indústries 

2.3.4.1. Contraban i d’altres
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Es tracten en primer lloc els topònims dels amagatalls de contraban que havent 
perdut  la  seva condició secreta adquiriren un nom gràcies a la  seva popularitat.  Dit 
d’una altra manera: són noms de  secrets que ja no són secrets. Tots els exemples són 
costaners  i  solen  anar  acompanyats del  nom de l’usuari,  que en devia ser  també el 
constructor (es Secret d’en Bielet, es S. d’en Cebrià Donat, es S. d’en Palles, es S. d’en 
Paulo).  De  vegades  acompanyen genèrics  de  la  morfologia  costanera  (sa  Cova  des 
Secret, sa Punta des S.).

Altres indústries que apareixen esporàdicament són els  escorxadors de bestiar 
(es Matadero) i la magnèsia (sa Fàbrica de sa Magnèsia, es Pinaret de sa Magnèsia).

Tal  vegada  rere  un  dels  topònims  urbans  desapareguts  s’amaga  una  petita 
indústria casolana de construcció de filoses (es Carrer de ses Filoves).

2.4 MÓN AGRARI

2.4.1. Camp

2.4.1.1. Forma de la finca

Els topònims que descriuen la forma dels espais conreats són setanta-cinc. N’hi 
ha que ho fan a través de la metàfora (na Barca, es Bateu, es Camallot, sa Coaranya, 
s’Escala de Carro, sa Mànega, es Rebosillo, etc.). La forma allargada pot manifestar-se 
amb l’adjectiu  llarg (es Tros Llarg, es Camp Llarg, es Corral Llarg, ses Llargues, es 
Marratxí Llarg, sa Punta Llarga, sa Quarterada Llarga, sa Rota Llarga, la Sort Llarga, sa 
Tanca de ses Figueres Llarga, etc.), o amb altres mots (sa Retranxa, sa Trinxa). Algunes 
solucions tenen una forta tendència a la repetició (na Llarga, nou vegades; sa Tanca 
Llarga, cinc vegades).

La forma triangular es descriu amb la paraula  punta (es Cantó de na Punta, la 
Punta del Serral, Son Punta, etc.) o amb el substantiu  gaia (sa Gaia des Garrovers, sa 
Gaia des Marquès, sa Gaia, sa Gaieta).

Els llocs descrits amb el mot  vela (i possiblement també els antics  veló i  viló) 
poden també ser triangulars, sense excloure altres figures geomètriques allargassades (sa 
Vela d’en Miquelet, na Vela, sa Vela, el Veló, el Viló d’en Baró).

Més rares en els conreus són les al·lusions a formes quadrangulars, possiblement 
perquè nombrosos parcel·les ho són (na Quadrada, es Quadros) i circulars (na Redona, 
tres vegades i sa Tanca Redona). 

2.4.1.2. Extensió

Són vuitanta-vuit els noms que proporcionen alguna informació de la superfície 
del territori. Pot ser una informació subjectiva, que no proporciona xifres concretes de 
l’extensió  del  terreny, amb l’adjectiu  petit (ses Garines Petites,  na Micola Petita,  sa 
Pleta Petita, es Pouàs Petit, etc.), o  gran, formant sovint parelles oposades (sa Bassa 
Gran, ses Garines Grans, na Gran, na Micola Gran, es Pouàs Gran, etc.). El nom de sa 
Tanca Gran es repeteix onze vegades. Tenim un cas de gros (sa Punta Grossa) i un altre 
que podria contenir l’adjectiu arcaic poc ‘petit’, si és que no es tracta d’un antropònim, 
ja que el lloc en qüestió és força extens (s’Alqueria Poca).

Més  interès  ofereixen  els  topònims  que  donen  xifres  exactes  de  superfície, 
expressades sempre en quarterades o en les seves fraccions. 
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Són freqüents les finquetes d’un quartó que se solen complementar amb el nom 
del propietari (es Quartó d’en Fulleta, es Q. d’en Xina, es Q. de na Rosa, es Q. de sa 
Taverna), o del lloc (es Quartó de sa Rota d’en Guerxo).  Per antonomàsia tenim es 
Quartó. Hi ha alguns casos de plural (es Quartons d’en Rutlan, es Quartons). Tenim 
exemples amb altres numerals: tres (es Tres Quartons de n’Albacor, es Tres Quartons de 
na Martinenca, es Tres Quartons), cinc (es Cinc Quartons), set (es Set Quartons) i nou 
(es Nou Quartons).

La referència a les quarterades pot ser fraccionada en  mitges (= dos quartons), 
cosa discretament  reiterada, que sol  ometre un mot  que es dóna per sobreentès (ses 
Mitges,  sa  Mitja  de sa  Senyora,  sa  Mitja  des  Siquiol,  sa  Mitja  Quarterada),  o  amb 
numerals com  dues (ses Dues Quarterades),  tres (ses Tres  Quarterades),  quatre (ses 
Quatre Quarterades),  set (na Set),  vuit (ses Vuit Quarterades, ses Vuit),  deu (ses Deu 
Quarterades, ses Deu) i dotze (ses Dotze). 

Les finques d’una quarterada, que són moltes, si expressen tal extensió ho solen 
fer determinades pel malnom del possessor (sa Quarterada d’en Beu, sa Q. d’en Gerrer, 
sa Q. de Don Toni, sa Q. del Sen Joan Venys), per un element de situació (sa Quarterada 
de s’Avenc,  sa  Q.  de ses  Cadenes,  sa  Q.  des  Pont),  per  un adjectiu  (sa  Quarterada 
Llarga), o sense determinar (sa Quarterada, ses Quarterades, ses Quarteradetes). 

2.4.1.3. Situació

S’acosten  als  setanta  els  topònims  d’espais  agraris  que  contenen  informació 
sobre llur emplaçament. 

En el cas de llocs confinats a un extrem de la propietat, és habitual que ho facin 
amb el substantiu racó (es Racó d’en Vela, es R. de l’Amo en Jordi, es R. de n’Amera, 
es R. des Lli, es R. de ses Donardes, sa Rota des Racó), o el seu derivat raconada (sa 
Raconada de Can Maimó, sa R. de n’Estela, sa Raconada).

Molt més sovint, aquesta condició es materialitza mitjançant un adverbi de lloc, 
que pot ser baix (Baix des Travesser, Baix sa Mosquera, Baix sa Vinya, sa Rota de Baix, 
sa Tanca de Baix des Pi, etc.), amunt / damunt (es Camp d’Amunt, sa Tanca de Damunt, 
sa Tanca de Més Amunt),  avall (es Sòl d’Avall, la Tanca de Part d’Avall),  prop (sa 
Tanca de Prop)  davant (es  Sementer  de Davant  ses Cases)  i  darrere (Allà  Darrere, 
aquest amb dos adverbis, es Sementer de Darrere ses Cases, sa Tanca de Darrere ses 
Cases).

L’adverbi enmig, en el parlar local se substantivitza, es mig «RÈS, i determina 
algunes tanques (n’Estela des Mig,  sa Tanca des Mig). L’adjectiu  mitjà també fa de 
localitzador (sa Punta Mitjana, sa Serra Mitjana), tal com forà (es Camp Forà). 

2.4.1.4. Qualitat i característiques de la terra o l’anyada

Una vintena de topònims es refereixen a les condicions agràries del terrer o a la 
productivitat anual.

N’hi ha diversos que delaten la magror del sòl (ses Angoixes, na Destapada, na 
Prima,  na  Trencaferros  i,  possiblement,  Son  Prim),  la  manca  de  precipitacions 
(possiblement Son Sec) i la baixa productivitat anual (es Mal Any, es Malanyar, sa Rota 
des Mal Any). També es fa patent la laboriositat del pagès, per tal de subsanar-ne les 
deficiències (la Femada, ses Femades). L’alt rendiment és igualment objecte d’atenció 
(na Falaguera, sa Mesa, na Pagesa, sa Rota Bona, sa Solada, sa Terra Bona). 
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2.4.1.5. Conradís

Som davant d’un dels temes més productius de la toponímia local, ja que l’espai 
conreat genera vuit-cents cinquanta topònims.

La paraula  cairó, esdevenguda opaca, que el DCVB, s. v. registra a Mallorca 
amb el significat de ‘tros de terra no gaire extens, situat prop d’un poble’ és responsable 
d’un topònim antic (el Cairó de les Figueres).

El mot camp conserva en quasi tots els casos el significat del llatí CAMPU ‘la terra 
plana’. Només l’ha perdut es Camp d’Amunt, situat al peu de Consolació, en un terreny 
prou mogut orogràficament. La resta d’exemples toponímics correspon a llocs totalment 
horitzontals. 

Un sol exemple precatalà el tenim en un topònim àrab amb el significat de ‘el 
camp gran’ (Alfaden Alquibir) que pot correspondre a l’actual topònim es Camp d’en 
Torrella.

Pot veure’s determinat per un prenom català (es Camp d’en Ventura, es C. d’en 
Vicenç) o àrab (el C. d’en Mostafà), per un cognom català (el Camp d’en Bonet, es C. 
d’en Bover,  es  C.  d’en Bosc),  el  qual pot  basar-se en el  nom d’una ciutat  del nord 
d’Àfrica (es Camp d’en Gítger) i  pot veure’s afectat per una caiguda de preposició i 
article personal (es Camp Lledó, es C. Simó). Pot acompanyar-lo una referència a un ús 
esporàdic (es Camp d’Aviació), un substantiu que faci referència al conreu (el Camp de 
la Figuera, el C. del Morer, el C. de la Palla, es C. des Paller), una espècie vegetal 
espontània (es Camp de s’Ullastre, es C. des Cards, es C. des Pi), o animal (el Camp de 
la Llebre, es C. de ses Abelles). Pot esmentar una construcció (es Camp de s’Aljub, el 
C. del Colomer, es C. de sa Creu, es C. de sa Fita, es C. des Pou), un element natural (el 
Camp de la Bassa Vermella, es C. de s’Avenc, es C. des Clot, es C. des Coll, es C. des 
Serral),  els  beneficiats  per  una herència  (es  Camp des  Hereus).  El  complement  pot 
situar-lo dins un entorn geogràfic (el Camp de Son Berard, el C. del Pou del Rei). Pot 
acompanyar-lo un adjectiu (es Camp Forà, el C. Gran, es C. Llarg, es C. Redó). La 
sufixació ens en proporciona un augmentatiu (es Campàs) i un diminutiu (es Campet).

Amb clos (< llat. CLAUSU ‘tancat’), es designa, generalment, – i tret dels exemples 
relacionats amb monuments prehistòrics, que veurem més envant– , un conradís situat 
prop de la  població,  no gaire  extens  i  circuït  de paret.  Individualitza  tal  genèric un 
antropònim (el Clos d’en Burguera, es C. d’en Calent, el C. d’en Marcó, el C. de Can 
Mir, el C. de Mosson Toni), el nom del conreu que alberga (el Clos de Figueres de 
Moro, es C. de na Roja, es C. des Garrovers), el d’una construcció (el Clos de l’Aljub, el 
C. de l’Era, el C. de la Creu), el d’un propietari o usufructuari (es Clos de sa Senyora, 
els C. des Jai, es C. des Rector) o el d’una vinculació a un culte (el C. de les Ànimes). 
Tenim un cas de plural (els Closos d’en Vidal), que potser no hauria d’estar classificat 
ací.. L’adjectivació no és freqüent (el Clos Nou), ni tampoc la derivació (es Closet).

El femení clova, possiblement dimensional, es redueix a un sol exemple pretèrit 
(sa Clova). Les cloves apareixen abassegadorament de la partió entre Felanitx i Manacor 
cap amunt, de tal manera que a l’àrea d’estudi no en resta cap en l’actualitat. 

El significat de parat, a la nostra zona, és el mateix que el que té marge a la part 
muntanyosa de l’illa, on designa un mur de contenció amb una trinxa de terra conradissa 
situada en un terreny desnivellat.  L’aplicació toponímica  a l’àmbit  d’estudi  és força 
discreta (es Parat Alt, es P. de s’Olivera, es P. de s’Ullastre, es P. de sa Cova, es P. 
Gran, es Parats de sa Mosquera, es Parats).
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El terme rota és d’una gran productivitat. Procedent del llatí,  RUPTA, literalment 
‘(terra) rompuda’,  designa el  terreny que ha estat  netejat  de brossa i  preparat per al 
conreu. Sol correspondre a indrets de sòl poc desenvolupat i se situa, per regla general, a 
zones  marginals  de  les  grans  possessions.  S’identifica  sovint  amb  el  malnom  de 
l’agricultor (sa Rota d’en Bossa, sa R. d’en Guerxo), amb el prenom (sa Rota d’en Lluc, 
sa R. d’en Nadal), amb el prenom i el malnom (sa Rota d’en Joan Boira, sa R. d’en Pere 
Campaner), amb el nom de casa (sa Rota de Can Xurí), o amb el cognom (la Rota d’en 
Llambies). El  topònim pot  veure’s afectat  per una caiguda de preposició (i  d’article 
personal) en algun cas (sa Rota Cosmena ‘la rota de na Cosmena’, sa Rota Monavi ‘la 
rota de mon avi’, però, en canvi, la Rota de Mavi ‘la rota de ma àvia’). L’usufructuari 
pot ser mencionat a través de la professió que té (sa Rota de s’Oguer, sa R. des Donat, 
sa R. des Fusters, sa R. des Pastor, sa R. des Soldat, etc.), o l’edat i la posició social (sa 
R. de sa Senyora, la R. del Jai). És també habitual veure-la descrita per un adjectiu (sa 
Rota Bona, sa R. Llarga, sa R. Plana, sa R. Vella). En un cas (sa Rota Nova), el topònim 
es  repeteix  fins  a  dotze  vegades.  Pot  anar  determinada  per  un  topònim  o  un  altre 
localitzador (la Rota de la Costa, la R. de la Pesquera dels Mabres, la R. de Mar), pel 
nom d’una construcció (sa Rota de sa Bardissa, sa R. de sa Claveguera, sa R. de ses 
Talaies, sa R. des Portell des Mig), per un fitònim (sa Rota de ses Gatoves, sa R. de ses 
Guixes, sa R. de ses Oliveres, sa R. des Ametlers, sa R. des Cards, sa R. des Càrritx, sa 
R. des Pi), per un zoònim (la Rota de les Perdius, sa R. de sa Truja), pel nom d’un 
element natural (sa Rota de sa Cova, la R. del Cau, sa R. des Clot, sa Rota des Cocó, sa 
R.  des  Macs).  Pot  aparèixer  també sense  determinants  (sa  Rota).  Excepcionalment, 
tenim un cas del masculí  rot, avui opac, determinat pel reflex de l’adjectiu llatí  ACUTU, 
aplicat a una topografia prominent (es Rotagut).

El plural rotes es regeix pels mateixos paràmetres. El tenim amb antropònim (ses 
Rotes d’en Baltasar, ses R. d’en Miquel Creus, ses R. d’en Mola), amb nom de casa (ses 
Rotes de Can Barres, ses R. de Can Blai Blai), amb la comunitat vegetal que les envolta 
(les Rotes de la Marina, les R. de les Garrigues), amb un localitzador, sovint toponímic 
(ses Rotes de Mar, ses R. de Maria, ses R. de s’Aranyera, ses R. de Son Ferreret), amb 
un adjectiu (ses Rotes Llargues, ses R. Planes, ses R. Velles). En un cas (ses Rotes 
Noves), el topònim es repeteix set vegades i en un altre (sa Rota) nou vegades.

La morfologia derivativa es fa present en alguns casos (sa Roteta, es Rotetxos, es 
Rotitxol), sobretot a través del més prolífic rotó (es Rotó d’en Maria, es R. des Pujolets, 
es Rotó, es Rotons d’en Goiet, es Rotons, na Rotons, etc.). 

Un  sementer és  un conradís  gran,  generalment  sense tancar i  sense divisions 
internes de parets. En comptabilitzam poc més d’una vintena. S’individualitzen amb un 
antropònim (es Sementer d’en Poncet, es S. d’en Ramon, es S. de l’Amo en Pep), amb 
un adverbi de lloc (es Sementer de Baix, es S. de Darrere ses Cases, es S. de Davant ses 
Cases), amb un topònim (es Sementer de na Guinavetera, es S. des Matar Petit), amb el 
nom d’una construcció (es Sementer de s’Aljub, es S. de sa Cisterni, es S. des Fortí), o 
d’un vegetal (es Sementer de sa Mosquera, es S. des Lliri), amb una referència a un 
succés (es Sementer de s’Avió).

Segons el DCVB, una sort és «una porció de terreny més o menys petita que no 
forma masia» i  a  Mallorca adquireix  el  significat  de «peça de terra resultant  d’una 
parcel·lació de propietat gran». A la comarca ara ja és un fòssil només salvaguardat per 
la toponímia en tan escassos exemples que no arriben a la desena. Molts dels exemples 
que ací se’n reporten són pretèrits (la Sort d’en Contastí, la S. de l’Albelló, la S. de les 
Rotes, la S. del Vilar, la S. dels Clapers, la S. Llarga, sa Sort, etc.). La flexió de nombre 
i la derivació són responsables de pocs casos (ses Sorts, la Sortassa, sa Sorteta).
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Es diu tanca al terreny de conreu encerclat de paret. No és estrany que sigui un 
terme  molt  productiu  en  la  toponímia  local,  pel  fet  que  hi  ha  zones  intensament 
parcel·lades en les quals abunda la pedra. És mot responsable de la comptabilització de 
tres-cents  quaranta-vuit  topònims,  als  quals  se’n  poden  sumar  cent  nou  més  dels 
derivats.

En trobam amb el prenom i malnom del possessor (sa Tanca d’en Biel Jaumeta, 
sa T. d’en Tià Marranxa), amb el malnom sol (sa Tanca d’en Biga, sa T. d’en Calent), 
amb un  prenom que  fa  la  funció  de  malnom (sa  Tanca  d’en  Llorençó,  sa  T.  d’en 
Cosmet), o amb un nom d’ofici que també actua de malnom (sa Tanca des Patró, sa T. 
des Pedacer). Hi pot haver esment a la casa propietària (sa Tanca de Can Parra) i a 
l’estatus, parentesc, edat del possessor, o procedència (sa Tanca de l’Amo en Gori, sa T. 
de Madò Andreva, sa T. des Conco en Jaume, la T. de la Vella, sa T. des Padrí, sa T. des 
Saliner).  La indicació de la professió del  possessor és sistemàtica  quan té  una certa 
consideració social (sa Tanca des Capellà Nofre, sa T. des Mestre, sa T. des Metge, sa 
T. des Potecari Benet, sa T. des Rector, sa T. des Saig). 

No és estranya la indicació de la situació topogràfica (sa Tanca de Baix des Pi, sa 
T. de Damunt, sa T. de ses Cases, sa T. de Més Amunt, sa T. de Part d’Avall, sa T. de 
Prop, sa T. des Mig). La localització amb un referent toponímic també forma part del 
sistema denominatiu (sa Tanca de ses Valentines, sa T. de Son Baró, sa T. des Rafal).

Un element natural i  singular del paisatge sol constituir un punt d’atenció (la 
Tanca de la Bassa, sa T. de s’Avenc, sa T. de sa Cova, sa T. des Cocons, sa T. des Coll, 
sa T. des Pedregar, la T. de les Arenes).

Les construccions juguen un important paper104 (la Tanca de les Cisternes, sa T. 
de s’Aljub [set],  sa T. de s’Era [trenta-nou],  sa T. de sa Barraca [nou],  sa T. de sa 
Cisterni [cinc], sa T. de sa Fita, sa T. des Molí, sa T. des Porxo, sa T. des Pou [cinc], sa 
T. des Sestadors [quatre].

La vegetació natural té baixa productivitat com a determinant de les tanques (sa 
Tanca de s’Aglanera, sa T. de ses Mates Clares, sa T. des Pi). Per contra, els arbres i 
arbustos de conreu són abundosos, tot i que la nòmina d’espècies és baixa en extrem (sa 
T. de ses Tapereres, sa T. des Llorer, sa T. des Morers, sa T. des Noguers, sa T. de ses 
Figueres [set]). Es pot resseguir el conreu de la vinya, totalment desaparegut a l’àmbit, 
amb un topònim molt repetit (sa Tanca de sa Vinya [dotze]). Les plantes ornamentals 
troben una sola representació (sa Tanca des Jardí). La referència als animals és escassa 
(sa Tanca des Porcs). 

Hi pot haver al·lusions a determinats beneficiaris, com el bací de les ànimes o 
receptors d’una herència (sa Tanca de ses Ànimes, la T. dels Hereus).

L’adjectivació mostra una profusa repetició d’exemples (sa Tanca Gran [cinc], 
sa T. Llarga [set], sa T. Nova [set], sa T. Petita, sa T. Redona). Per antonomàsia, tenim 
el nom de sa Tanca [cinc].

Interessa comentar el cas d’un nom que, amb la venda abusiva del territori a 
estrangers, que tenen per costum tancar-lo, ha perdut la singularitat que tenia el referent 
abans de l’arribada del turisme (sa Tanca Alambrada). 

Alguns casos són interessants pel fet d’haver perdut preposició i article (sa Tanca 
Barrera, la T. Sastre, la T. Serena). Pot ser símptoma d’antiguitat.

La derivació augmentativa compta amb el  cas de  tancassa (sa Tancassa).  La 
diminutiva presenta els exemples de  tancó (es Tancó d’en Gustinel·lo),  tanqueta (sa 
Tanqueta d’en Mallol,  sa T. de sa Sitja,  sa T. de sa Sort) i  el plural  tanquetes (ses 
Tanquetes, ses T. des Patró, ses T. des Garrovers, ses Tres Tanquetes, etc.)- 
104 Entre claudàtors s’indica el nombre de vegades que apareixen els exemples més repetits.
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El plural  tanques es comporta de manera semblant, però no és tan prolífic (ses 
Tanques d’en Cama, ses T. del Sen Ceba, ses T. de sa Pleta, les T. del Cocó, ses T. des 
Molí, ses T. Grans, ses T. Noves, ses T. Velles, ses Tanques, etc.).

Una bona nòmina l’ofereix  tancat (que es comentarà aquí tot indicant que no 
sempre és cultivat), amb referències a possessors o usufructuaris (es Tancat d’en Cabrer, 
es T. d’en Cotna), topònims (el Tancat de les Cerdanes, es T. de na Pou), vegetació 
natural (es Tancat des Cards, es T. des Pi), conreus (es Tancat de sa Figuera, es T. de sa 
Pleta, es T. de sa Vinya, es T. des Ametlers), bestiar (es T. de ses Ovelles), elements 
naturals del paisatge (es Tancat des Cocó, es T. des Replà), acompanyament d’adjectius 
(es Tancat Nou, es T. Vell), etc. El diminutiu tancadet dóna dos exemples (es Tancadet, 
es Tancadet de sa Talaia). 

Un altre mot al·lusiu a parcel·la conradissa és  tros, que compta amb una sola 
ocurrència (es Tros Llarg). 

2.4.1.6. Zones marginals agrícoles i conradissos abandonats105

Prop de cinquanta topònims  delaten espais incultes  de l’àrea d’estudi.  No és 
estrany a  una  zona  de  terres  magres,  de  sòls  poc  profunds,  que  es  trobin  extensos 
roquissars coberts de vegetació natural. El terme mitjà designa en el seu origen una terra 
amb roques a la vista, amb mantell  vegetal, i  situada entre dos sementers, «a mitjan 
lloc». Amb el temps, però, ha arribat a nominar qualsevol terreny no conreat, en estat 
natural, vora un conradís, encara que no es trobi enmig. Motiva l’aparició de més de 
quaranta topònims. El trobam amb el malnom, o del nom del propietari (es Mitjà d’en 
Clar, es M. d’en Xixili,  es M. de na Molinera,  es M. de l’Amo en Jordi),  amb una 
indicació  de  la  situació  (es  Mitjà  de  Darrere  ses  Cases,  es  M.  de  ses  Cases),  amb 
topònim de l’indret (es Mitjà de Cala en Tugores, es M. de na Clapers), amb el nom 
d’una construcció (es Mitjà de s’Aljub, es M. des Colomer, es M. des Molí), o de l’espai 
de conreu veí  (es  Mitjà  de sa  Rota,  es  M.  des  Sementer).  Hi  pot  haver  referències 
geològiques (es Mitjà de s’Argila, es M. de sa Cova), o a la vegetació espontània (es 
Mitjà de ses Esparegueres, es M. des Càrritx, es M. des Lliri, es M. des Revells, etc.) i 
fins i  tot  cultivada (es Mitjà  des Garrovers).  El  record escrit  d’un succés pot ser la 
motivació del complement (es Mitjà de sa Làpida). L’adjectivació és limitada (es Mitjà 
Gran, es M. Llarg, es M. Roig, es M. Socarrat). L’antonomàsia és una raresa (es Mitjà), 
com ho és la flexió de nombre (es Mitjans de na Fonda, es Mitjans des Comellars). 

D’un terreny de conreu abandonat, que es comença a repoblar per la vegetació 
natural, se’n diu un esvaït. No és un genèric gaire productiu, ja que només en tenim cinc 
ocurrències en tot el territori (s’Esvaït, s’E. d’en Colomí, S’E. de na Beata). El primer és 
troba repetit tres vegades. 

2.4.1.7. Terrenys artigats

Si  exceptuam les  rotes,  que  hem estudiat  en  parlar  dels  terrenys de  conreu 
(2.4.1.5.), les terres que l’home ha arrencat a la natura, decantant el bosc amb tota la 
vegetació natural que alberga, no són propenses a deixar un topònim que ho evidenciï, 
almenys a la zona prospectada. Cal fer a l’afirmació sols unes petites excepcions. Una es 
refereix precisament a l’acte esmentat de llevar la brossa natural (s’Arrabassat); l’altra, 
possiblement, a la feina posterior de trossejar la llenya (na Rabassa, ses Rabasses).

105 S’exceptuen les pletes (vegeu 1.4.1.1.) i les quintanes (vegeu 2.5.1.2.).
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2.4.2. Conreus arboris i arbustius

2.4.2.1. Ametler

Malgrat la seva gran expansió per tot el paisatge, és lògic que un arbre que no es 
va  introduir  de  forma  massiva  fins  el  segle  XIX  tengui  poques  aplicacions  en  la 
toponímia. L’aparició tardana pot ser-ne una causa, però també l’extensió del conreu 
pertot, que fa que un ametlerar no identifiqui un territori concret. 

Tot i que en podem mostrar un exemple de principis del segle XIV (la Bassa dels 
Ametlers), la majoria palesen la modernitat  del cultiu,  ja sigui amb una referència a 
l’edat dels arbres, per més que no s’ajusti del tot a la realitat actual (es Ametlers Joves, 
sa Tanca des Ametlers Joves), o perquè estan aplicats a divisions territorials  que no 
tenen  traça  de  ser  gaire  antigues  (sa  Tanca  des  Ametlers  de  Baix,  es  Tancat  des 
Ametlers). Un topònim que es repeteix cinc vegades (sa Tanca des Ametlers) també 
sembla bastant modern. El nom de l’arbre apareix molt sovint com a determinant (es 
Comellar des Ametlers, el Corralet dels Ametlers, sa Rota des Ametlers). Quant a arbres 
singulars, només se’n pot retreure un cas relacionat amb fauna paràsita (s’Ametler des 
Corbs). El fruit tendre és motiu d’un nom (n’Ametló). 

2.4.2.2. Figuera

El conreu de la figuera, antic a l’àmbit d’estudi, causa l’aparició de més d’una 
centena de topònims.

Podem trobar el nom de l’arbre usat com a determinant de tota mena de genèrics, 
tant en singular (el Camp de la Figuera, es Cau de sa F., sa Cova de sa F., es Revolt de 
sa F.), com en plural (sa Costa de ses Figueres, la Pleta del Tancat de les F., sa Tanca de 
ses F., es Turó de ses F.). Es poden anotar dos casos amb caiguda de preposició i article 
(sa Cova Figuera, sa Tanca Figuera).

És corrent trobar noms d’arbres singulars designats amb el mot  figuera + un 
determinant (sa Figuera d’en Polla, sa F. de sa Cova, sa F. Grossa), o sense cap tipus de 
complement  (sa  Figuereta  [quatre]).  Per  als  conreus  agrupats,  a  més  dels  casos 
assenyalats en el paràgraf anterior, es recorre igualment al plural (ses Figueres des Port, 
ses F. Joves, ses Figueretes [sis]) o al derivat figueral (es Figueral d’en Balutxo, es F. 
d’en  Carles,  es  F.  Vell)  i  al  seu  repetit  diminutiu  figueralet (es  Figueralet,  es 
Figueralets).

Convé deixar  en  quarentena  els  dos  noms  costaners  de  Cala  Figuera  i  Cala 
Figuereta, perquè podrien tenir un origen antroponímic, sobretot el primer. 

És en els noms al·lusius a les varietats, on rau el màxim interès d’aquest apartat. 
Són  catorze  les  varietats  desplegables,  tot  i  que  dues  seran  citades  només  a  nivell 
d’hipòtesi.

Així, doncs, tenim albacors (n’Albacor, es Tres Quartons de n’Albacor, i el nom 
de  l’alqueria  musulmana  Albacorin  o  Albocora),  bordissots,  amb  indicació  de  la 
coloració  o  sense  (na  Bordissot,  ses  Bordissots,  es  Comellar  de  ses  Bordissots 
Blanques), roges (es Clos de na Roja, sa Figuera Roja, es Rotó de sa Figuera Roja), de 
la roca (sa Figuera de la Roca), martinenques (sa Figuera Martinenca, na Martinenca, es 
Tres  Quartons  de  na  Martinenca),  porquenyes,  o  porquerenyes (ses  Figueres 
Porquenyes,  na  Porquerenya,  ses  Porquerenyes),  galantines (na  Galantina),  mig 
paratjals (na Mig Paratjal),  paratjals (na Paratjal). Les més repetides són les  verdals, 
amb  vuit  topònims  (ses  Figueres  Verdals,  na  Verdal  [quatre],  ses  Verdals  [tres]). 
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Algunes són de nom mig oblidat, o totalment perdut com a vocable comú, tals com les 
blanques, encara conegudes així a les Pitiüses (na Blanca, es Figueral Blanc), les dolces 
(na Dolça), les  de cul de cove È� (el Torrent del Cul del Cove),106 sense saber si 
prestaren el nom al lloc o viceversa i, tal vegada, les sejoles (ses Sitjoles).

2.4.2.3. Figuera de moro

Tant a la vora de les poblacions, com prop de les cases dels latifundis,  solia 
haver-hi,  o  hi  ha encara,  corrals  de figueres  de moro,  relacionats amb l’engreix  del 
bestiar  porcí.  Generen  vint-i-quatre  noms,  molt  moderns  i  d’escàs  interès,  que  es 
repeteixen amb abassegadora monotonia (ses Figueres de Moro [devuit]). Dins les grans 
possessions n’hi solia haver dos tancats, diferenciats per la cronologia de llur creació, 
cosa que motiva també la repetició d’un topònim (ses Figueres de Moro Velles [sis]). La 
cronologia relativa de les més recents s’indica rarament (ses Figueres de Moro Joves 
[2]). Pot aparèixer algun altre adjectiu (ses Figueres de Moro Grans) o complementació 
que  especifica  la  situació  (ses  Figueres  de  Moro  de  Davant,  ses  F.  de  M.  de  ses 
Trugeres, etc.). En pocs casos el nom del conreu esdevé complement d’un genèric (es 
Clos de ses Figueres de Moro, es Corral de ses F. de M.).

2.4.2.4. Garrover

L’antic conreu del garrover causa l’aparició de trenta-tres topònims.107 El podem 
trobar usat com a determinant, tant si es tracta d’un arbre aïllat (es Corral des Garrover, 
es Sementer des Garrover), com d’una agrupació (es Clos des Garrovers, sa Gaia des 
Garrovers, sa Tanca des Garrovers, sa Tanqueta des Garrovers). Com a genèric, és molt 
freqüent  en  arbres  singulars,  generalment  peus  de  corpulència  considerable.  Pot 
aparèixer amb el nom del possessor (es Garrover d’en Crestall, es G. d’en Ferrereta), 
amb el de la fauna que hi ha prop (es Garrover de sa Llebre, es G. de ses Abelles), amb 
el de la finca on es troba o amb la qual es relaciona (es Garrover de sa Talaiola, es G. de 
ses Pereres), amb el d’éssers llegendaris (es Garrover de ses Bruixes), o amb el d’una 
referència a un costum (es Garrover de ses Visites). Les agrupacions són més escasses 
(es Garrovers, es Garrovers d’en Manento, es Garrovers de na Blaia)  i molt més rara 
encara és la derivació (es Garroverets).

2.4.2.5. Olivera

L’olivera és un arbre molt rar a l’àmbit d’estudi, almenys històricament, ja que 
en els darrers anys se n’han fet algunes plantacions. Els pocs exemplars antics que hi 
havia motivaren una dotzena de noms de lloc (s’Olivera [2], ses Oliveres [4], es Parat de 
s’Olivera, sa Rota de ses Oliveres [2]). Dos topònims antics semblen motivats pel nom 
del fruit tot i que recorden l’antic oliu (s’Olivó, s’Olivó Vell).

2.4.2.6. Vinya

106  Es coneix un sol exemplar viu d’aquesta varietat en tot l’àmbit d’estudi. Cal dir que no seria estrany 
que fos l’únic de l’illa.
107 A diferència de la figuera, cap dels noms de lloc al·ludeix a les varietats de garrova que campen per la 
contrada: bugadera, collet, capoll curt, de pinyolet, costella d’ase, gruixada, fulla de rasor «È, rossa, 
banya de cabra, vermella, valenciana, de la muntanya, borda, llarga. 
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La toponímia  mostra,  a  través  de  cent  vint-i-quatre  topònims,  que  abans  de 
l’aparició a l’illa de la plaga de la fil·loxera a finals del segle XIX (V. M. Rosselló 
Verger, 1964: 352), a la zona d’estudi no hi mancaven les vinyes, com hi manquen ara, 
tot i que se sap que el vi que produïen era de baixa qualitat.108

Localitzam el mot vinya com a determinant de genèrics diversos (es Camp de sa 
Vinya, sa Rota de sa V., es Tancat de sa V. es Temps de sa Vinya), però en dotze casos 
acompanya la paraula tanca (sa Tanca de sa Vinya). El derivat vinyassa, que pot indicar 
l’antigor del conreu, correspon a un nom desaparegut (el Camp de la Vinyassa).

És molt  corrent trobar-lo com a genèric, ja sigui acompanyat del malnom del 
propietari (sa Vinya d’en Bet, sa V. d’en Torrelles, sa V. de l’Amo Antoni Ramon, sa V. 
de na Lleu, sa V. des Ferrers, sa V. des Potecari), d’un adverbi localitzador (sa Vinya de 
Baix), d’un topònim (sa Vinya de sa Vall, sa V. des Caragol), d’un beneficiat (sa Vinya 
de ses Ànimes), d’un adjectiu que dóna cronologia relativa de la plantació (sa Vinya 
Nova, però sobretot la més freqüent sa Vinya Vella [sis]). L’ampelonímia proporciona 
dues varietats de raïm segures i una altra probable  (sa Vinya des Fogoneu, sa Vinya des 
Moscatell, ses Magdalenes). L’antonomàsia proporciona una repetició abassegadora (sa 
Vinya [32]). La derivació dóna alguns exemples que reclamen atenció, ja sigui per la 
presència d’un article personal (na Vinyeta), per unes formes despectives que poden ser 
indici de plantacions velles, decrèpites, situades, per tant, a les antípodes dels mallols 
(sa Vinyassa, les Vinyasses, la Vinyota, sa Vinyota), pel sufix col·lectiu -ETU (es Vinyet), 
o  per  la  freqüència  d’aparició  (sa  Vinyeta  [onze]).  Les  agrupacions  són  més  tost 
excepcionals (ses Vinyes de na Clavet, ses Vinyes Velles, ses Vinyes).

La collita es fa present en un sol cas personalitzat (na Vermança), amb variants 
deformades o pluralitzades (na Mermança, ses Vermances). La vinya jove té un sol 
reflex al peu de la poca orografia de la zona, en el nom de les runes d’una casa (sa 
Mallola).

Els peus enfilats fan néixer poc més d’un quern de noms (na Parra, na  Parra 
Vella, sa Tanca de ses Parres), un dels quals és el record d’una antiga estructura urbana 
amb vocació rural, ja que el nom de la via recorda l’antic costum de la parra plantada 
vora el portal de la casa, que proporcionava ombra i fruit (es Carreró de ses Parres). Els 
xebrons  que  servien  de  suport  a  la  planta  o  els  buits  que  deixaren  a  les  façanes 
sobrevisqueren fins els nostres dies.109

La producció de vi deixa unes mostres en àrees rurals (es Cup [3]) o urbanes (es 
Celler  de  Son  Danús).  El  qui,  d’aquesta  feina,  n’esdevé  professional  roman  en  un 
antropònim, possiblement concarrí, aplicat al nom modern una peça de terra (Lo d’en 
Vinater). Cal no perdre de vista la possibilitat que el nom de na Guinavetera sigui una 
deformació de na Vinatera.

2.4.2.7. Altres fruiters

S’agrupen ací trenta-cinc topònims corresponents a deu espècies d’arbres fruiters 
de rara aparició en els noms de lloc, exceptuant, potser, el morer (el Camp del Morer, es 
Clot des Morer, sa Costa des Morer, es Morer, etc.). Els altres, d’aparició ben puntual, 

108 Antigament es deia «Santanyí, poca aigua i dolent vi», però amb la desaparició total dels ceps es va 
canviar la frase per «Santanyí, poca aigua i gens de vi». A la vila de Santanyí hi havia més de mitja 
dotzena de cups i alguns cellers, com el de Cas Coix, que encara es conserva, sobre el portal del qual 
penjava una branca de pi com a senyal de la venda de vi.
109 N’hi havia no sols en el susdit carreró, sinó també en es Carrer des Rafalet i a sa Placeta de s’Escola, 
en ple centre de la població de Santanyí.
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són el  taronger (Can Pere Joan des Tarongers, es Clot des Tarongers), el  noguer (es 
Comellar  des  Noguers,  sa  Tanca  des  Noguer),  l’espinal  (s’Espinal),  el  ginjoler (el 
Ginjoler, els Ginjolers), el magraner (es Magraner d’en Polla), la perera (ses Pereres, sa 
Tanca de ses Pereres), la pomera (ses Pomeres), la prunera (ses Pruneres, sa Tanca de 
ses Pruneres) i l’albercoquer (sa Tanca des Albercoquers). 

2.4.3. Conreus herbacis i conreus desapareguts

2.4.3.1. Farratge i cereals

Aquest grup aplega desset noms, una minoria dels quals es refereixen al farratge 
(el Farratger, es Farratger, es Farratgers). La produció de cereals, en realitat, està mal 
representada, ja que es redueix al mestall110 (es Mestallar, es repeteix a dos indrets) i tal 
vegada a un altre nom antic d’ètim desconegut (el Mestanyer), però els residus de la tija, 
origen de la palla, tenen una notable incidència (sa Barraca de sa Palla, el Camp de la 
Palla,  es  Camp des  Paller,  na  Pallera),  que  genera  topònims  costaners  d’explicació 
desconeguda (es Pes de sa Palla, sa Punta de sa Palla) i el nom d’uns rafal que podria ser 
una falsa transparència (es Rafal Palla).

2.4.3.2. Conreus desapareguts

Mitja dotzena de topònims donen testimoni de conreus marginals, antigament 
d’una certa abundositat a l’illa i avui pràcticament inexistents, tals com el  lli (es Clot 
des Lli,  es Racó des Lli,  es  Cocó des Lli111),  el  cotó (s’Hort  des Cotó112)  i  el  safrà 
(s’Hortet des Safrà). Un altre nom de lloc podria fer referència al conreu de tabac, però 
no és segura l’atribució (es Tabaquer).

2.4.4. Horticultura i jardineria

2.4.4.1. Horts

Sent la zona d’estudi un territori bàsicament de secà, els horts no hi són gaire 
abundosos. Només una part de ses Salines té una vocació de reguiu un poc més elevada. 
A la resta de l’àrea els horts es varen desenvolupar tímidament en les gleres dels torrents 
o dins els seus llits.
 Els  horts originen seixanta-nou topònims,  molts  dels  quals  es  complementen 
amb el malnom del propietari (s’Hort d’en Bragues, s’H. d’en Buades, s’H. des Coix), 
de vegades precedit del prenom (s’Hort d’en Cosme Carrió, s’H. d’en Jaume Roter). 
Poden ser acompanyats igualment d’un nom de casa (s’Hort de Can Simonet, s’H. de sa 
Taverna), o de lloc (s’Hort de la Pietat, s’H. de na Gosta, s’H. de ses Guàrdies, s’H. de 
Son Durí), del nom d’un sistema d’extracció d’aigua (s’Hort de sa Cegonya, s’H. des 
Molí de Ferro), del nom de la planta que s’hi cultivava (s’Hort des Cotó), d’un adjectiu 
(s’Hort Nou, s’H. Vell). Hi ha sis casos antonomàstics (s’Hort).

110 El nom de mestall s’aplica a la mescla d’ordi i civada, per contra si la mescla és d’ordi i xeixa es diu 
mitgenc.
111 Aquest  últim nom palesa l’antic costum d’amarar el  lli  fora de les poblacions,  seguint  una antiga 
prohibició dictada per tal d’evitar les malalties que se’n podrien derivar en cas d’amarar-lo prop de llocs 
habitats. 
112 És possible que, d’aquest topònim, situat a sa Vall, derivi el malnom Cotó.
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La  derivació  només  ens  ofereix  hortet,113 ja  sigui  amb  complementació 
antroponímica (s’Hortet d’en Palles, s’H. d’en Xurí), toponímica (s’Hortet de na Joia, 
s’H. de sa Bugaderia),  o  de la  planta conreada (s’Hortet  des Safrà).  Sols  hi  un cas 
d’antonomàsia (s’Hortet) i un altre en el qual el mot esdevé determinant (sa Tanca de 
s’Hortet).

2.4.4.2. Conreus d’horticultura

Els cultius dels horts proporcionen només l’exigua xifra d’onze topònims, amb 
només sis espècies representades:  fava (es Caló de ses Faves, es Favassos),  canyamel 
(sa  Canyamel,  na  Canyamel),  carabassa (na  Carabassa),  patata (es  Corral  de  ses 
Patates),  guixa (sa  Rota  de  ses  Guixes),  tàpera114 (sa  Tanca  de  ses  Tapereres,  ses 
Tapereres, sa Vinya de ses Tapereres).

2.4.4.3. Jardins

Si els jardins eren raríssims en el  paisatge preturístic de l’àrea estudiada, els 
noms de lloc que han deixat (sis) ho són més encara (es Jardí d’en Mosson, es Jardí des 
Sants, es Jardí, sa Tanca des Jardí). Les construccions ornamentals es redueixen a un sol 
exemple (sa Glorieta) i els arbres viaris a un altre (sa Plaça des Arbres). Potser s’ha 
d’incloure aquí l’àrab la Real. 

2.4.5. Ramaderia

2.4.5.1. Bestiar boví

No té una incidència gaire elevada en els noms de lloc, puix que només són nou 
els topònims que engendra. La preponderància de bou és notòria (es Clot des Bous, es 
Corral des Bous, es Torrent des Bous, es Turó des Bous, na Bou), seguida de toro, amb 
dos exemples metafòrics (sa Plaça des Toros, es Cap des Toro) i vaca amb un cas aïllat 
(sa Bassa de ses Vaques). 

2.4.5.2. Bestiar cabrum

Mal representat, només causa l’aparició de cinc noms de lloc, repartits entre la 
cabra (s’Aprés de ses Cabres), el cabrit (es Cingle des Cabrit, es Cingle des Cabrits), el 
boc (es Cocó des Boc) i, segons els informants, el lloc d’aparellament (na Capona), tot i 
que podria tractar-se només d’una etimologia popular.

2.4.5.3. Bestiar eguí

Amb vint-i-quatre ocurrències, és el més ben representat, amb força desigualtat 
segons el sexe de cada espècie. Se’n porta la palma l’ase, amb topònims interiors i del 
litoral (sa Barraca de s’Ase, Can Pere des Ases, s’Esquena de s’Ase, es Penyal des Ases, 
sa Seca des Ases, es Turó des Ases, etc), a diferència de la somera que només coneix un 
sol cas (es Cocó de sa Somera). Els termes s’inverteixen amb el cavall, de remarcable 
113 A la zona manquen els hortals, tan característics de la toponímia de Llucmajor.
114 La tàpera, avui quasi absent dels nostres camps, tot i que no és pròpiament un conreu d’horticultura, 
s’inclou aquí perquè en els municipis que en tenen abundor la podem trobar per tot arreu.
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raresa (es Cavalls de Son Morlà, sa Punta des Cavall) i l’egua, molt més present (sa 
Barraca de s’Egua, es Caló de ses Egües, sa Cova de s’Egua, s’Egua Blanca, etc.), a la 
qual cal sumar encara l’ofici d’oguer ‘egüer’(sa Rota de s’Oguer). El cavall de treball es 
designava amb un mot avui inusual a la zona (es Rossins).  La hibridació només ha 
afavorit la mula (es Pins de ses Mules).

De la guarnició es coneix un sol topònim, avui perdut (l’Esquelleta).

2.4.5.4. Bestiar oví

La majoria de les quinze ocurrències correspon al  xot (es Cingle des Xot,  es 
Racó des Xot, es Corral des Xots, sa Pleta des Xots, sa Tanca des Xots, etc.) i només 
dues a l’ovella (sa Pleta de ses Ovelles, el Tancat de les Ovelles). El mascle castrat se 
serveix  de l’avui  inusual  moltó (na Moltona)  i  l’adulta  que no cria  es  designa amb 
baciva (sa Pleta de ses Bacives). El curador del ramat  es reflecteix en el  nom d’un 
terreny roturat (sa Rota des Pastor). És una possibilitat que cal tenir present que en el 
nom del cap del municipi  matriu hi  hagi l’arcaisme  anyí per designar l’animal  jove 
(Santanyí).

2.4.5.5. Bestiar porcí

Les vint-i-una ocurrències que ocasiona posen de relleu la importància d’aquest 
animal  per  a  l’economia  del  poblament  tradicional,  basada  en  l’autosuficiència.  El 
mascle,  porc apareix amb freqüència, sempre com a determinant i sovint en plural (el 
Camí del Porc, es Corral des Porcs, sa Cova des Porcs, sa Plaça des Porcs, es Pletó des 
Porcs, es Rafal des Porcs, es Torrent des Porcs, etc.) La femella, truja, es troba solament 
a dos topònims (es Morro de sa Truja, sa Rota de sa Truja) i el seu lloc d’engreix a dos 
més (es Corral  de ses Trugeres,  ses Figueres de Moro de ses Trugeres).  Compareix 
també un dels aliments de temporada (ses Figueres Porquenyes).

2.4.5.6. Cementeris de bestiar

Són llocs habituals de les grans possessions, perquè a les explotacions grosses, 
que  solien  tenir  molts  d’animals,  sempre hi  havia  baixes  de  caps  de  bestiar  i  hom 
disposava, així, d’un indret per a llançar els cadàvers. Solia ser un paratge apartat, lluny 
de poblat, vora la mar si la finca tenia façana litoral. A l’àrea d’estudi, es coneix el des 
Rafal des Porcs, situat al litoral, entre es Turmassot de sa Cova i es Terrer Roig, però no 
se’n sap el nom. Només el de sa Vall, situat vora ses Roquetes, ha deixat dos topònims 
al·lusius a la funció que feia (es Carnatge, es Racó des Carnatge).

2.4.6. Aviram

2.4.6.1. Aus domèstiques

Pel  fet  que  les  construccions  destinades  a  albergar-les  (galliners  i  colomers) 
s’han tractat en parlar de les que són auxiliars de l’agricultura i la ramaderia (2.1.1.2.), 
el noms de lloc relacionats amb el tema són quasi inexistents. Els coloms es mencionen 
entre els ocells, perquè la majoria d’aparicions són causades per la presència de coloms 
de mar, totalment salvatges.
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Així, doncs, només comptam amb un  gall metafòric, originat per la presència 
d’un  penell  (es  Gall)  i  un animal  que  cóva,  una  lloca,  expressat  tal  vegada  per  un 
antropònim (Son Lloca). 

2.4.7. Apicultura

2.4.7.1. Abelles

Les marines eren terres bones productores de mel, tant la de Llucmajor, com la 
de  Manacor,  com  la  de  Santanyí,  Per  totes  tres  hi  havia  caseres  instal·lades  que 
justifiquen els cinc topònims que sobre abelles han arribat a nosaltres, de viva veu o a 
través de la documentació. La paraula abella quasi sempre fa el paper de determinant, 
amb poques excepcions (les Abelles, es Camp de ses Abelles, es Clot de ses Abelles, es 
Garrover de ses Abelles, es Marge de ses Abelles).

2.5. PROPIETAT PÚBLICA, HERETATGE I COMPRAVENDA

2.5.1. Terres comunals

2.5.1.1. Comunes

Quasi totes les terres de titularitat pública del territori recercat han passat a mans 
privades,  però  vint-i-dos  topònims  evidencien  una  antiga  pertinença  a  la  propietat 
municipal. Molts es localitzen a la zona de s’Alqueria Blanca. Ací veurem els que es 
descriuen amb el  substantiu  comuna (singular  o  plural)  o  amb els  adjectius  comú / 
comuna. 

El  sistema  més  habitual  de  complementar  el  substantiu  és  la  localització 
toponímica (sa Comuna de sa Font Redona, sa C. de ses Doblegades, sa C. de Son Durí, 
sa C. de Son Moro, sa C. des Cap des Moro, etc.). Una sola vegada s’identifica amb el 
nom del qui en va esdevenir propietari (sa Comuna d’en Guillem Celler) i tres cops és 
antonomàstica (sa Comuna). La flexió de nombre proporciona escassos exemples (les 
Comunes del Barranc, les Comunes). Són també pocs els casos en els quals el mot no fa 
la funció de genèric (es Racó de sa Comuna, el Camí de les Comunes). 

La descripció adjectivada és més aviat excepcional, amb només un cas masculí 
(el  Pou  Comú)  i  tres  femenins  (la  Bassa  Comuna,  sa  Pleta  Comuna,  sa  Quintana 
Comuna).

2.5.1.2. Quintanes

La quintana, responsable de l’aparició de setze noms de lloc, és un terreny de 
titularitat municipal, situat al marge d’un camí, generalment amb vegetació arbustiva, 
tot i que també pot albergar pins i ullastres. La seva condició marginal la converteix 
sovint en un abocador d’escombraries. M. A. Cano Ivorra, en un estudi toponímic de la 
Nucia (1995: 495), defineix la quintana així:

«La quintana era un lloc proper al poble no cultivat i d’ús col·lectiu, [en el qual] solien llançar-hi 
els tests, vidres, plomes i demés deixalles que no podien tirar als corrals. També rebien aquest 
nom els racons erms entre els bancals on es solia cremar la brossa i la part més allunyada i no 
aprofitada en el ras del corral d’una casa».
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Sol  denominar-se  amb  un  acompanyament  toponímic  (sa  Quintana  de  sa 
Medalla, sa Q. de Son Moja, sa Q. des Cementeri, sa Q. des Fang d’en Magí, etc.). Per 
antonomàsia tenim alguns noms repetits quatre vegades (sa Quintana), més un altre amb 
article personal (na Quintana). Poques vegades es lliga antroponímicament a un veí (sa 
Quintana d’en Palles, sa Q. d’en Rafeló). La titularitat pública és tautològica en un sol 
exemple (sa Quintana Comuna). El plural és l’excepció (les Quintanes de Santanyí).

2.5.2.  Disposicions  testamentàries,  contractes,  pagaments,  propietats  i 
vendes

2.5.2.1. Herències

 Devers una dotzena de topònims, incloses les abundoses variants d’un sol nom, 
fan referència a la transmissió de la propietat per herència. 

Tenim fideïcomissaris, o sigui, persones que reben una herència no directament 
del testador, sinó després d’haver estat en possessió del qui l’ha rebuda de primera mà 
(sa Barraca des Comís, Lo des Comís).

Els hereus es fan presents a dos topònims (es Camp des Hereus, la Tanca dels 
Hereus) i les heretats a altres dos (s’Heretat Nova, l’Heretat). 

És molt possible que un topònim (sa Bassa Inquarta), que presenta un alt índex 
de variació amb considerables deformacions (sa Bassa d’Enquarta, sa B. d’Inquarta, la 
B. de na Sinquarta, etc.) faci referència a unes paraules testamentàries estereotipades, 
relatives a la quarta part d’una herència, ja sigui la quarta falcídia, la quarta marital o la 
quarta trebel·liànica.

Finalment, un nom de lloc és refereix a una pensió vitalícia (es Violari).

2.5.2.2. Contractes i escriptures

 No són camps prolífics. Uns noms tenen relació amb un contracte, tal vegada 
només verbal, segons el qual una persona llogada a una possessió cobrava, a més de la 
paga corresponent una quantitat en espècie (ses Barqueres, ses Barquerades). La variant 
del nom d’unes terres extensíssimes, guanyades en una sola nit, podria referir-se al títol 
de propietat (es Títol).

2.5.2.3. Tributs

 Tres noms testimonien pagaments als senyors de les terres. Per una banda tenim 
la dècima part del fruit, fossilitzada a dos exemples (es Camp des Deume, es Deume); 
per l’altra l’onzena part (ses Tasques). Interessa remarcar que es Deume i ses Tasques 
són terres veïnes, la qual cosa no pot ser casual. 

2.5.2.4. Propietats

 No sol aparèixer de manera explícita, però hi ha unes poques excepcions en 
noms extingits d’algunes possessions (la Possessió d’en Joan Vadora, la Possessió d’en 
Malferit, la Possessió dels Fadrins). Amb la paraula quadra, sembla que es designava un 
tros gran de terra, integrat per peces diferents, que eren propietat, o ho havien estat, d’un 
mateix senyor (les Quadres, es Quadros).
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2.5.2.5. Vendes i valor de la terra

 L’exemplificació és igualment escassa.  Un conjunt de parcel·les venudes com a 
una sola unitat pot haver motivat un castellanisme (es Lote). La venda d’una comuna 
resta patent en el preu que se’n pagà, segons els informants (na Set Cèntims). La paraula 
sort, en els seus orígens llatins, sembla que indicava el capital, invertit en terres, oposat 
als interessos dels diners (vegeu l’entrada sa Sort). Ja n’hem vist els exemples (la Sort 
del  Vilar,  la  Sort  Llarga,  sa  Sort,  ses  Sorts,  sa  Sorteta,  etc.)  en parlar  del  conradís 
(2.4.1.5.).

2.6. ESPLAI, CAÇA I PESCA

2.6.1. Activitats esportives i humorístiques

2.6.1.1. Esports antics i moderns

L’activitat esportiva ja era  per se, antigament, una raresa. En conseqüència els 
topònims històrics que pugui haver generat són escassos. Ho són també modernament. 
S’hi poden adscriure, a tot estirar, mitja dotzena de topònims. Un d’ells, que es repeteix 
a moltes poblacions mallorquines, es relaciona amb les curses, ja siguin a peu o a cavall 
(es Cós). També compartit amb moltes localitats insulars, hi ha l’indret on es feia el joc 
de ballesta, la mostra d’armes (sa Mostra). Els premis que es donaven als guanyadors de 
les curses eren les joies, malgrat que el topònim adduït pugui tenir un altre origen (na 
Joia). Tot i que no es tracta pròpiament d’una activitat esportiva, el nom de lloc següent 
es  basa  possiblement  en  un  premi  concedit  al  propietari  d’una  figuera  per  les 
excel·lències de l’arbre i el fruit (sa Medalla). El cas contrari, també hipotètic, és per al 
nom d’un illot que devia tenir molt males condicions com a pesquera i sovint «s’hi feien 
frares», o sigui, no s’hi devia pescar res (s’Illot des Frares). L’únic exemple relacionat 
amb un esport modern fa referència al futbol (sa Rota des Camp de Futbol).

2.6.1.2. Humor

No és molt  habitual que la toponímia reflectexi l’humor, quant i més el  dels 
pobladors d’un territori de recursos escassos que no devien tenir gaires motius per riure. 
Així i  tot  alguna cosa podem rastrejar per tal de no deixar desert aquest apartat.  En 
general, no són noms molt antics. Hi comptam una barraca de Portopetro que era quarter 
general dels insectes i constitueix l’únic topònim amb el genèric  hotel d’aquest recull 
(s’Hotel Mosca). Una finca diminuta situada al costat de l’immens Rafal des Porcs fou 
batejada amb el pretensiós genèric àrab rafal, això sí, sufixat amb un diminutiu que la 
ridiculitza (es Rafalí) i qui sap si entre les possibilitats d’interpretació del nom següent 
podem adjuntar-hi, a la inversa, l’adjectiu poca ‘petita’, per una alqueria de dimensions 
força grans (s’Alqueria Poca). Igualment, una pedrassa de la boca de Cala Figuera es 
minimitza (es Macolí). Una pesquera de terreny accidentat es nomina com si fos plana 
(na Planes) i  una finca extremament  seca i rocosa, que fou d’un santanyiner casat a 
Muro, va ser designada amb el nom de les millors terres de la població d’origen de 
l’esposa del propietari (sa Marjal).
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2.6.2. Caça

2.6.2.1. Caus, clapers i abeurades

La caça, que també podria  considerar-se  un esport  i  classificar-se en el  punt 
anterior, fa néixer trenta-tres topònims. Un dels mots productius és cau, present a onze 
noms de lloc. El cau és un forat natural en el qual s’amaguen els conills i la salvatgina. 
El caçador sol  furar-lo,  o sigui,  hi  amolla  la fura perquè en tregui el  conill.  Motiva 
topònims amb el malnom del propietari del terreny o del caçador que se’n serveix (es 
Cau d’en Marranxa, es Cau des Forner), amb el nom de la vegetació que hi creix (es 
Cau de sa Figuera), amb les mesures (es Cau Petit) i amb la coloració (es Cau Roig). Pot 
acompanyar un genèric (la Rota del Cau). La derivació fa néixer algun  cauet i algun 
caüll (es Cauet d’en Simon, es Cauet, es Caüll).

Els  amuntegaments  de  pedres  anomenats  clapers són refugis  de caça,  sovint 
construïts amb aquesta finalitat, tal com ho expressa algun topònim (es Claper de sa 
Conilla).  Cal  fer  l’excepció  dels  que  es  relacionen  amb la  prehistòria.  Els  que  ara 
aclaparen la nostra atenció sumen el nombre de catorze noms de lloc (es Claper d’en 
Benet, es C. d’en Manoni, es C. de s’Aljub, es C. de sa Cova, es C. de ses Mires, es C. 
Gros, es Claper, na Clapers, etc.).

Vegem ara alguns exemples més o menys aïllats. Es diu abeurada a l’indret on 
hi  ha  unes  piques  amb  aigua  per  fer-hi  acudir  ocells  que  eren  objecte  de  caça 
(s’Abeurada d’en Verro, les Abeurades). El guaitador és el lloc camuflat amb vegetació 
amuntegada, des del qual el caçador vigila el territori (s’Aguaitador de sa Senyora). Una 
reserva  de  caça  se  serveix  del  castellanisme  coto (es  Coto).  L’indret  on s’ajoca  un 
animal és un jaç (es Jaç de sa Llebre). La memòria d’una caçada històrica es perpetua 
mitjançant una inscripció en el territori (es Mitjà de sa Làpida). I, per acabar aquest 
tema, un mot de l’interessantíssim vocabulari dels caçadors: es diu que un lloc és sord, 
si quan la caça «buida», o sigui, quan fuig dels cans, els animals no fan cap renou que 
puguin captar els gossos, perquè el territori té aquesta condició (es Turó Sord). 

2.6.3. Pesca

2.6.3.1. Pesqueres

Només  es  tractaran  ací  els  topònims  que  contenen  explícitament  el  genèric 
pesquera, que es troben quasi tots ubicats al litoral,  amb la sola excepció d’un nom 
situat mar endins. És conegut el fet que nombrosos llocs de pesca amb canya tenen el 
topònim encapçalat  per  l’article  personal  femení,  amb noms del  tipus  na  Freda,  na 
Preciosa,  etc.  Coincideixen  estructuralment  amb els  noms de determinades  illes  (na 
Pelada, na Moltona) i de moltes explotacions agrícoles (na Síquia, na Bordissot). Seran 
estudiats  tots conjuntament en centrar l’atenció, precisament, en l’article personal en 
posició inicial.

Els  topònims  iniciats  amb  l’article  femení  +  pesquera (sa  Pesquera...)  són 
noranta-vuit i vénen determinats per un ampli ventall de possibilitats. És molt reiterada 
la  presència  de  l’usufructuari,  que  es  pot  fer  explícita  amb  un  prenom  simple  (sa 
Pesquera d’en Benet, sa P. d’en Damià, sa P. d’en Lluís, sa P. d’en Pep), o doble (sa 
Pesquera d’en Jaume Antoni), amb un prenom i un malnom, de vegades precedit d’una 
fórmula de tractament (sa Pesquera d’en Tià Xico, sa P. de Mestre Tomeu Torres), amb 
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un malnom sol (sa Pesquera d’en Barragot, sa P. d’en Maixura, sa P. d’en Ròssecs, sa P. 
de na Morga, sa P. del Ratero). L’usuari pot ser esmentat només a través del seu ofici 
(sa Pesquera des Forner, sa P. des Manescal, sa P. des Metge) o del rang social (sa 
Pesquera  de  sa  Madona,  sa  P.  de  sa  Senyora).  Hom  entreveu  que  determinades 
professions eren més propenses a disposar de temps per a l’oci i que de l’esplai se’n 
beneficiaven ambdós sexes. La presència del cognom és excepcional i l’únic cas que en 
tenim pot ser interpretat com una al·lusió a les aficions del finit dictador de l’estat, però 
es tracta només d’un personatge homònim (sa Pesquera d’en Franco). És igualment rar 
un nom de casa (sa Pesquera de Ca na Marçala). L’adjectivació, sense ser excepcional, 
és discreta (sa Pesquera Alta, sa P. Baixa, sa P. Major, sa P. Petita). La localització 
toponímica és més normal (sa Pesquera de Cala Galiota,  sa P. de s’Escull,  etc.).  La 
determinació pot venir també per un element geològic (sa Pesquera de sa Pedra, sa P. 
des Forat, etc.) o botànic (sa Pesquera de s’Ullastre, sa P. de ses Canyes, sa P. des Pi), 
però sobretot per l’espècie capturada (sa Pesquera de ses Cànteres, sa P. de ses Llisses 
[cinc], sa P. de ses Oblades, sa P. de ses Salpes, sa P. de ses Xernes, sa P. des Mabres 
[tres], sa P. des Sards [tres], sa P. des Tords Magres). No són absents l’orientació (sa 
Pesquera  de  Llevant,  sa  P.  de  Ponent,  sa  P.  de  s’Ombra),  ni  les  construccions  (sa 
Pesquera des Forn, sa P. des Secret). Finalment, aspectes com la metàfora (sa Pesquera 
des Cotxe), un naufragi (sa Pesquera des Vapor), o les comunicacions interinsulars (sa 
Pesquera des Telèfon), més uns pocs exemples que eixiran en parlar de l’ormeig pesquer 
completen la relació.

2.6.3.2. Ormeig

La relació de casos és breu, amb només sis exemples molt mal comptats. És una 
mancança força estranya en parlar de topònims relacionats amb la mar. S’ha de dir que 
la corda que transmet un dels noms (sa Pesquera de sa Corda) no és pròpiament un estri 
de pesca, sinó que s’emprava per a baixar l’ormeig a una pesquera d’accés dificultós. 
Una cosa semblant podem dir de les cadenes d’un vaixell (sa Pesquera de ses Cadenes). 
Es repeteix tres vegades la solta115 (sa Pesquera de sa Solta, sa Solta [2]). El volantí 116

conforma  un  cas  aïllat  (sa  Punta  Volantina),  de  la  mateixa  manera  que  l’artet 
(s’Amarrall de s’Artet). L’arcaisme proís, antigament ‘amarra que subjectava una nau a 
la costa’ i avui al llevant peninsular ‘llibant que es tira des de la barca a terra, quan fa 
mala mar, per tal que la gent des de la platja pugui ajudar a treure l’embarcació’ és un 
vell  hel·lenisme,  segons  J.  Coromines  (1977:  198-200)  provinent  de   prumnésion 
‘llibant de popa’. Es trobava a la boca de Portopetro (la Punta dels Proïssos), fins que 
fou suplantat per sa Punta des Port. Motiven la denominació més de trenta norais antics, 
excavats a la roca. 

2.7. CREENCES

2.7.1. Religió

2.7.1.1. Llocs de culte i edificis contigus

115 «Xarxa molt llarga i alta, no tant com l’almadrava, de forma rectangular, que es cala amb ploms i 
serveix per a pescar diverses classes de peix» (DCVB, s. v.). 
116 El nom comú volantí de vegades se sent pronunciat amb bilabial a la zona «È.
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Generen  vint-i-quatre  noms  de  lloc.  Tenim  en  primer  lloc  les  necròpolis 
modernes, palesades amb el mot actual cementeri (es Cementeri, es C. Nou, es C. Vell) 
o amb el més antic fossar (el Fossar, el F. Vell), després alguna ermita fictícia (sa Cova 
de  s’Ermita,  la  Trapa).  Els  temples  compareixen  amb  la  paraula  església o  amb 
l’advocació de la Mare de Déu del Roser (l’Església Vella, l’Església, el Roser). Una 
sola volta hom troba la pedrera per a la seva construcció (ses Pedreres de l’Obra). El 
pedró, lloc des d’on es beneïa el temple, constitueix també una excepció (la Plaça del 
Pedró). Igualment un calvari de la documentació (la Creu del Calvari). Entre els edificis 
annexos, una rectoria (sa Rectoria) i un corral de s’Alqueria Blanca, contigu a la capella 
del Roser (el Roser).

Els llocs de culte dels musulmans es fan patents amb la paraula  mesquida (la 
Mesquida, la Mesquida de Salines).

2.7.1.2. Manifestacions i objectes de culte

Hi fan referència un total de trenta-dos noms de lloc. Entre les manifestacions 
devocionals tenim una processó (es Camí de sa Porfessó), un concepte com la pau (es 
Carrer de la Pau), la pietat (la Pietat, la Piedat) i unes al·lusions a la quaresma (sa Costa 
de sa  Jaia  Corema,  sa  Cova de sa  Jaia  Corema),  poca cosa en total.  No gaire  més 
generosa és la relació d’objectes del temple, amb mots com  capelleta (sa Capelleta), 
confessionari (es Confessionari), orgue (l’Orgue) i la més prolífica trona (sa Trona, sa 
Tronassa, sa Troneta, sa Troneta des Buits), exemples tots metafòrics i quasi tots del 
litoral. 

Menció especial mereix la  creu, ja sigui de terme o d’altra mena, car sempre 
disposa d’un nom. No formen part d’aquesta relació les creus-fites que assenyalen els 
límits de sementers, que hem vist en parlar de la delimitació de la propietat (2.1.1.5.). 
Les creus de terme poden ser les actuals (sa Creu d’en Llaneres, sa C. de Can Colovet, 
sa C. des Camí Nou, sa C. des Carrer de Ciutat), o les desaparegudes, sense localitzar (la 
Creu de n’Alcait, la C. de Pedra, la C. del Calvari, les Creus). Totes poden manifestar-se 
també com a determinant d’un genèric no religiós (El Clos de la Creu, sa Plaça de ses 
Creus). Altres menes de creus són les que recorden un succés luctuós (es Pi de sa Creu) 
o les que es col·locaven a les boques dels ports importants (C. AGUILÓ, 2002: 101-108), 
posant els mariners sota la seva protecció i marcant la presència de terra cristiana (sa 
Punta de sa Creu, es Racó de sa Creu).

2.7.1.3. Clergues, religiosos i seglars

Les  persones  amb  un  ofici  vinculat  a  l’església  apareixen  a  quaranta-nou 
topònims, ja sigui directament o per via antroponímica. Seguint, aproximadament i de 
dalt  a baix,  l’ordre de la  jerarquia tenim el  bisbe (es  Carrer del  Bisbe,  es Turó des 
Bisbe117), el canonge (Cas Canonge, s’Escar de Can Canonge, Son Canonge), el rector 
(es Clos des Rector, es Clot des Rector), el  vicari (el Clos d’en Vicari, ses Coves des 
Vicari), el  capellà (es Barret des Capellà, sa Tanca des Capellà Nofre), el  clergue (el 
Clerical, es Querical, es Quirical), el  frare (Can Frare, es Frare, na Frare, s’Illot des 
Frares),  l’ermità (Ca s’Erimità,  sa Cova de s’Ermità),  la  monja (es Banyador de ses 
Monges, Ca ses Monges, es Caló de ses Monges, es Carrer de ses Monges, es Cossi de 
Sor Genoveva, sa Monja, es Rentador de ses Monges), l’escolà (Ca s’Escolà, Lo de 

117 És força estranya la presència sistemàtica, en aquest topònim, de l’article salat.
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s’Escolà), el donat (sa Rota des Donat, sa Tanqueta des Donat) i la beata (s’Esvaït de na 
Beata, sa Pleta de na Beata).

2.7.1.4. Ànima i éssers celestials

Tenen una incidència força baixa, amb només nou topònims. Hi destaca l’ànima, 
motiu  de  quatre  noms  de  finques  que  possiblement  es  vinculaven  a  deixes 
testamentàries al bací de les ànimes (s’Ànima, el Clos de les Ànimes, sa Tanca de ses 
Ànimes, sa Vinya de ses Ànimes). Entre els éssers celestials, tenim la Mare de Déu, 
sants innominats i metafòrics i bonjesusos antroponímics (es Camí de la Mare de Déu, 
sa Cova des Sant, es Jardí des Sants, es Pins d’en Bonjesús i es Pletó d’en Bonjesús). 
S’anotaran entre els hagiotopònims (2.7.1.6.) els sants que apareixen amb noms propis.

2.7.1.5. Infern i dimoni

Els inferns de la toponímia solen acompanyar genèrics del món subterrani o del 
relleu negatiu (sa Cova de l’Infern, es Comellar de l’Infern). El  dimoni sorgeix amb 
l’antroponímia  (Can Dimoni,  na Dimoni,  Lo d’en Dimoni),  els  llocs  subterranis  (sa 
Cova del Dimoni) i en el nom repetit de quatre carrerons, generalment estrets i de mala 
petja (es Carreró del Dimoni).

2.7.1.6. Hagiotopònims

És  molt  remarcable  l’escassesa  de  noms  de  sant  a  la  zona  estudiada,  quan 
n’observam l’abundor d’altres àrees (Menorca, per exemple). Aquí es redueixen al nom 
d’un carrer (es Carrer de Sant Andreu), el d’una població fundada a finals del segle XIX 
(sa  Colònia  de  Sant  Jordi),  el  d’un  santuari  d’avocació  mariana  (Consolació)  i 
posiblement el topònim d’ètim més controvertit de tota l’area (Santanyí), sobre el qual 
es fan els comentaris que pertoquen a l’entrada corresponent.

2.7.2. Llegenda i superstició

2.7.2.1. Tresors

Són  pocs  els  topònims  que  evidencien  creences  de  tresors  amagats.  Solen 
relacionar-se amb monuments prehistòrics. Tenim un cas d’una vedella d’or ocultada a 
un lloc veí d’un poblat talaiòtic (es Claper de sa Vedella d’Or), diners o doblers amagats 
dins coves (sa Cova des Diners, sa Cova des Doblers) i ganivetes (d’or) trobades (no se 
sap quan ni per qui) a lloc talaiòtic (na Guinavetera, ses Guinaveteres). És ben possible 
que tal troballa no hagi estat mai realitat i que sigui només la manera com la gent vol 
explicar l’origen del topònim.

2.7.2.2. Éssers mítics

A través de vuit noms, algun dels quals repetit, tenim éssers fantàstics, tals com 
fantasmes (es Camí de ses Fantasmes), dracs (sa Cova des Drac), bruixes (es Garrover 
de ses Bruixes, sa Tanca de ses Bruixes) i  gegants (es Pi des Gegant, sa Potada des 
Gegant).
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2.8. HISTÒRIA

2.8.1. Poblament antic

2.8.1.1. Construccions prehistòriques i romanes

Hi  ha  genèrics  que  delaten  la  presència  de  restes  prehistòriques  o 
protohistòriques. Alguns ho fan sistemàticament, de manera infal·lible, mentre d’altres 
només les assenyalen esporàdicament.

Entre  els  més  segurs  tenim  la  paraula  antigor,  sovint  repetida  sense 
determinants,  tant  en  singular  com  en  plural  (s’Antigor  [sis],  es  Antigors  [tres]). 
Rarament  apareix  amb  un  complement  (s’Antigor  d’en  Tancassa,  s’A.  de  ses 
Roquisses). De vegades la trobam deformada, per analogia amb el nom d’un insecte que 
ataca les figues (s’Altigor), o arrossegada pels topònims formats amb la partícula son + 
pseudoantropònim (Son Tigor). De manera semblant, actua el mot antiga per designar 
els blocs ortostàtics traslladats d’un dels antigors tot just citats (n’Antiga). 

Amb  menys  freqüència,  castellet marca  construccions  talaiòtiques,  sobretot 
costaneres, les quals es troben emplaçades sobre protuberàncies rocoses al costat mateix 
de la mar (es Castellet,  es Castellet  de Llevant, es Castellet  de Ponent), però també 
s’aplica a poblats talaiòtics de l’interior (na Castellet). Amb canvi de sufix,  castellot 
devia designar fa temps el poblat interior tot just esmentat (na Castellot).

Els derivats augmentatius de tanca i corral delaten edificacions talaiòtiques (ses 
Tancasses, es Corralàs, es Corralot i tal vegada es Corralassos).

Procedents  del  llatí  VILLARE,  velar i  vilar tant  poden  referir-se  a  runes 
prehistòriques com romanes (es Velar, lo Vilar).

D’altres unitats, però, són més ambigües. Dos exemples de  forat es relacionen 
amb una cova d’enterrament i un túnel artificial prehistòrics, respectivament (es Forat 
des Cagador de sa Geneta, es Forat des Moro). 

A altres indrets de l’illa,  fornàs apunta a talaiots que, potser pel fet de tenir la 
cambra rebuidada, cobren l’aspecte d’un gran forn de calç. De l’únic cas adduïble de 
dins l’àrea d’estudi (es Fornàs), però, no en podem dir res amb seguretat.

El  compost  carroja (< casa roja)  acusa,  a l’únic exemple  que en tenim a la 
zona,118 runes romanes bastides amb materials vermellosos (sa Carroja). 

Quan talaia no és el genèric d’una torre de vigilància costanera, ho sol ser d’una 
edificació prehistòrica. El ventall de possibilitats de determinació és ampli: amb el nom 
del possessor (sa Talaia d’en Grimalt, sa T. d’en Perico Pomar), amb el nom del lloc (sa 
Talaia de na Móra, sa T. des Figueral), amb el nom d’un vegetal (sa Talaia des Càrritx, 
sa T. des Pi), amb un adjectiu (sa Talaia Gran, sa T. Grossa), amb un adverbi (sa Talaia 
Juana [< jusana]),  com a nom d’una casa (Ca sa Talaia). Sense determinants  i  amb 
sufixació,  hom  pot  trobar  alguns  casos  (sa  Talaia,  sa  Talaiassa,  sa  Talaiasseta,  sa 
Talaiola). El funcionament en plural és semblant (ses Talaies d’en Barrió, ses T. de Cas 
Saig,  ses  T.  des  Bauç,  ses  Talaies,  etc.).  És  gairebé  segur  que  talaiot,  raríssim 
popularment, és modern (es Talaiot).

Alguns casos de claper també s’inclouen en aquesta llista (es Claper de sa Cova, 
es C. de sa Vedella d’Or, es C. Gros, na Clapers, la Sort dels Clapers).

No és estrany que clos subratlli runes talaiòtiques (es Clos d’en Maria, el C. del 
Claper, es C. des Moro, es Clos, es Closet, es Closos), però cal posar-se en guàrdia 

118 Sa Carroja del port de Manacor es pot equiparar, possiblement, a aquest exemple saliner.
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davant la possibilitat que sigui nom de parcel·les de conradissos moderns, sobretot si es 
troba situat prop de nuclis urbans.

Una cova també pot ser prehistòrica, però és evident que n’hi ha moltes que no 
ho són. Ara i adés, aquesta unitat en descriu d’artificials (sa Cova d’en Moliner, sa C. 
d’en Xelià, sa C. de n’Ebrí, sa C. de s’Egua, sa C. des Ossos, etc.). El mateix podem dir 
dels mots que en són derivats (es Covatxell). 

2.8.1.2. Necròpolis

Sols  tres  topònims  donen  fe  d’antics  enterraments  d’època  prehistòrica  o 
romana. Un es refereix a una cova artificial de planta allargada, oberta dins el marès, la 
qual en el moment de descobrir-se era plena d’esquelets (sa Cova des Ossos). Un altre 
correspon  a  una  àrea  de  troballes  de  làpides  funeràries  romanes.  El  nom (sa  Dona 
Morta)  podria  fer  referència  a  un  enterrament,  tot  i  que  no  és  segura  aquesta 
interpretació.  El  tercer  topònim  (es  Pins  de  ses  Fosses)  correspon  a  un  terreny de 
roturacions  intenses  (rotes).  Ara  no  hi  ha  cap  pi  ni  cap  fossa.  Els  pins  degueren 
desaparèixer en artigar-se el terreny i les fosses que s’hi degueren trobar foren reblides. 
Si hem de jutjar per una sepultura antropomorfa que encara és visible dins el tancat veí, 
eren tombes possiblement romanes.

2.8.1.3. Troballes arqueològiques

Són ben pocs els noms de lloc que palesen troballes de materials arqueològics. 
Uns es refereixen als fragments de sílex que fa aflorar l’arada a dos poblats talaiòtics 
llombarders  (n’Espirafoc  o  na  Treufoc  i  na  Treurefoc).  La  troballa  hipotètica  d’un 
tresoret de monedes (antigament  moneiots) degué motivar un topònim situat vora un 
dels poblats talaiòtics més extensos de la contrada (ses Moneies). Joan Coromines fou 
qui  primer  formulà  aquesta  hipòtesi,  sense  conèixer  el  veïnatge  de  les  estructures 
talaiòtiques  (vegeu  l’entrada  ses  Moneies).  En  el  litoral  saliner,  un  tercer  nom pot 
relacionar-se amb l’abundor de naufragis romans de la zona, avui plena de fragments 
d’àmfores (sa Punta Alfàbia). 

2.8.1.4. Altres referències a monuments prehistòrics

La relació amb restes de la prehistòria pot venir per altres mots, a més dels que 
hem estudiat suara (2.8.1.1.). Un total de vint topònims en dóna testimoniatge. Una de 
les paraules clau és moro, ja que per a l’home del camp tradicional, tot el que és anterior 
al  rei  En Jaume és  obra dels  moros.  Així,  podem trobar  un conjunt  de capades  de 
moro119 (es Cap des Moro)120, un indret de restes talaiòtiques (es Clos des Moro), una 
cova artificial talaiòtica (sa Cova des Moros), uns escalons d’accés a un abric tancat 
amb un mur talaiòtic (s’Escaleta des Moro) i  una galeria artificial que comunica un 
reducte talaiòtic costaner amb la mar (es Forat des Moro).

El terme  cuitor designa indrets de poblament talaiòtic en els quals abunda la 
terra cendrosa, molt apta per sembrar-hi lleguminoses (es Cuitor [sis], es Cuitor de Son 
Pulla).

119 La literatura arqueològica dóna el nom de capada de moro a una cavitat de funció desconeguda, feta 
artificialment dins la roca, en les parets verticals dels penya-segats, de vegades amb un rebaix per a ser 
tancada amb una llosa. El terme procedeix de Menorca, on són molt abundoses. 
120 És segurament una casualitat que el lloc que alberga tals capades de moro es digui es Cap des Moro.
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La paraula teixidor quan determina una cova (sa Cova des Teixidor [tres]) sol ser 
una cavitat  artificial  prehistòrica, sense que es pugui saber amb seguretat quin és el 
motiu,  tot  i  que  hi  ha  notícies  que  dins  una  cova  talaiòtica  que  no  té  aquesta 
particularitat toponímica una teixidora hi havia instal·lat els telers.

Les referències a una ermita o a un ermità són també sospitoses d’anar lligades a 
coves  prehistòriques,  possiblement  perquè  el  poble  senzill  interpretava  les  petites 
cavitats  funeràries com a antigues residències d’eremites121 (sa Cova de s’Ermita,  sa 
Cova de s’Ermità).

Cal  parar  esment  en  detectar  un  forn situat  en  un  lloc  allunyat dels  centres 
habitats, perquè sovint és un forn de calç i moltes d’aquestes construccions es feren prop 
de grans poblats talaiòtics en els quals, òbviament, abundava la pedra, que era aprofitada 
per fer la calç. És interessant el cas d’un indret en el qual la terra cuitora i la ceràmica 
superficial  posen  en  evidència  l’antiga  ubicació  d’un  poblat  talaiòtic,  cosa  que  el 
topònim ratifica (na Forn).

2.8.2. Tradicions i esdeveniments

2.8.2.1. Costums

La zona d’estudi mostra vint-i-set topònims que guarden relació amb diversos 
costums. El fet inveterat de posar matèries vegetals en remull dins aigua salobre, per tal 
de potenciar la seva conservació ha donat nom a un estany i per extensió a la platja 
veïna (s’Estany de s’Amarador, s’Amarador). 

El fet de banyar-se a la mar (antigament en deien «rentar-se» i el verb roman a un 
topònim), tant les persones com el bestiar eguí, ha deixat una forta traça toponímica. Les 
estrictes normes morals imposaven a l’hora del bany una rigorosa separació de sexes i 
de vegades d’estrats socials.  Així,  doncs, podem trobar  monges (es Banyador de ses 
Monges, es Rentador de ses Monges), dones (es Caló de ses Dones), al·lots (sa Seca des 
Al·lots),  homes (sa Punta des Homes),  el senyor de la finca (es Nedador des Senyor), 
egües (Cales Egües, es Caló de ses Egües) i ases (es Penyal des Ases, sa Punta des Ases, 
sa  Seca  des  Ases).  Alguna volta  pot  no  explicitar-se  qui  és  que  pren  el  bany (ses 
Banyeretes). Els indrets per a capficar-se deixen noms esporàdics (sa Post, es Racó des 
Salt).

Veurem un seguit de costums palesats només per un o dos topònims, alguns dels 
quals tenen relació amb l’esbarjo, com és ara el fet de reunir-se els veïns de la part alta 
de s’Alqueria Blanca a fer tertúlia vora una cisterna, tot aprofitant l’escalfor del sol (es 
Cafetet), o la reunió dels mariners dins una cova per fer vega i torrar peix (sa Cova des 
Foc), o l’ajustament de la banda municipal de Santanyí dins una balma de Cala Figuera 
per fer un dinar la diada de sant Pere (sa Cova des Músics), o una possible festa dels 
tonedors  de  la  rodalia  de  Portopetro  dins  una  cova  del  penya-segat  per  celebrar  la 
finalització de la tosa de les ovelles (sa Cova des Tonedors).122 D’altres exemples no 
tenen aquest caràcter lúdic: el fet, en un camp de concentració, de servir el menjar als 
presoners vora una mata (sa Mata des Ranxo), el costum de portar bestiar sobre una illa 
de la costa salinera (na Moltona), les reiterades mostres d’afecte a un malalt de baix del 
puig de Consolació (es Cantó de ses Visites, es Garrover de ses Visites), o el llançament 

121 A Sardenya, de les coves funeràries artificials, el poble en diu «domus de gianas».
122 No seria un cas aïllat de bauxa preturística feta dins una cova del litoral. Cf., a Formentera, sa Cova de 
la Plaerança, en la qual es feien vegues.
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de  la  indumentària  dels  tísics,  després  de  l’òbit,  pel  coster  despoblat  d’una  antiga 
comuna (sa Costa des Ètics). 

2.8.2.2. Naufragis

Un total de vuit topònims ha deixat memòria de cinc naufragis, només un dels 
quals, mostrat per tres noms de lloc, està documentat per escrit. Dels altres quatre, sols 
en tenim memòria per la toponímia mateixa.

El temps fortunal degué fendre una antiga barca (sa Barca Trencada) i potser va 
afonar un vaixell modern, del qual ningú no serva recordança (es Barco Esfondrat). De 
la  desgràcia  del  Zero,  ocorreguda  el  5  de  febrer  de  1878,  existeix  documentació 
escrita123. El lloc del naufragi motivà dos noms (sa Cova des Vapor, sa Pesquera des 
Vapor) i l’indret usat per a treure’n les restes en generà un altre (es Ferro des Vapor). 

Els altres soscaires causaren baixes humanes, de les quals no hi ha documentació 
escrita (es Caló des Homes Morts, sa Dona Morta, lloc també dit sa Dona Ajaguda124).

2.8.2.3. Altres successos

Es  comptabilitzen  catorze  topònims  relatius  a  successos  que  no  sempre  són 
fortuïts.

Entre els que no disposen de documentació, tenim diversos incendis intuïbles 
només a través de la informació que aporta el topònim  (sa Barraca Cremada, es Corral 
Cremat, es Mitjà Socarrat). Es deixen ací de banda els noms del litoral amb l’adjectiu 
socarrat que puguin entendre’s en el sentit de ‘vegetació socarrada pel vent carregat de 
sal que ve de la mar’. Un nom del litoral i d’un sementer contigu pogué ser originat pel 
varament  d’un  cetaci  sobre  la  platja  (es  Delfí).  Possiblement  hem  d’interpretar  el 
topònim d’una pesquera de la zona de Cala d’Or en base al possible fet anecdòtic d’un 
pescador de canya que degué escar el seu ham amb tallades de virot (s’Escavirot). 

Vegem ara els documentats, oralment o per escrit. L’entrada d’un pinnípede dins 
una gran cadolla del litoral va motivar-ne el nom (es Cocó des Vell Marí). L’estança 
d’un contrabandista, obligat pel maltemps, de diversos dies amagat, juntament amb la 
barca, dins una cova féu que hi deixàs el malnom (sa Cova d’en Lepanto). Un topònim 
es basa –diuen–  en els terrenys guanyats per una jovençana a un terratinent que en va 
voler usar sexualment (es Marge d’en Cama). La pesca d’un peix gros donà nom a la 
pesquera (sa Pesquera des Sard). Es conta que el nom d’un pi de la zona de s’Amarador 
va néixer per causa d’un assassinat (es Pi de sa Creu). Una arma clavada a la roca, sota 
el  mar,  dona  nom al  punt  del  litoral  on  quedà  fixada  (sa  Punta  des  Torpede).  Un 
accident d’aviació, ocorregut el 1944, fou motiu del bateig del sementer en el qual va 
intentar, amb mals resultats, l’aterratge d’emergència (es Sementer de s’Avió). 

2.8.3. Guerra i defensa

2.8.3.1. Fortificacions

S’agrupen ací cinquanta-un topònims, en sa major part formats amb el genèric 
torre, que pot determinar-se per un malnom (sa Torre d’en Beu, sa T. d’en Bossa, sa T. 
123 Vegeu l’entrada sa Cova des Vapor. 
124 Aquesta  variant  convida  a  pensar  en la  possibilitat  que  el  topònim pugui  haver  tengut  un origen 
metafòric.
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des Gallardets), per un cognom (sa Torre d’en Clar, sa T. de n’Aulet), per un nom de 
casa (sa Torre de Can Barres, sa T. de Can Paraire, sa Torre de Cas Forner), per un 
topònim (sa  Torre  Almunia,  sa  T.  de na  Gosta,  sa  T.  de Son Rossinyol,  sa  T.  des 
Rafalet). Podem trobar-les sense determinant (sa Torre [quatre]), o acompanyant un altre 
genèric (l’Alqueria de la Torre).

Vegem ara altres obres defensives de menys incidència toponímica. En primer 
lloc la bateria (sa Bateria), una casa fortificada (la Casa del Resguard), el fort o fortí (es 
Fort, es Fortí), un mur enrunat que barrava el pas cap al cim d’un puig (ses Paredasses), 
les  portes de  la  muralla  de  Santanyí  (sa  Porta  Murada,  sa  P.  Roja),  un niu  de 
metralladora (sa Punta des Niu). S’hi pot afegir un topònim de l’època musulmana (el 
Rafal Almudain). 

2.8.3.2. Vigilància

S’inclouen ací, bàsicament, topònims costaners. Entre els llocs d’observació de 
la ribera, cal citar els refugis dels carabiners (sa Barraca des Carabiners, sa Caseta des 
Carabiners, sa Cova des Carabiners), en els quals no sempre apareix l’ofici (sa Barraca 
d’en Llasses). També nomina punts de vigilància una guàrdia (sa Guàrdia d’en Garrot, 
sa G. Vella, na Guàrdia, ses Guàrdies, sa Punta de sa Guàrdia) i la mateixa funció tenia 
una talaia (la Talaia, sa Talaia Vella). Es deixen de banda les talaies de la prehistòria.

De  l’època  musulmana,  es  pot  citar  un  nom  de  l’interior  (Maria),  amb  el 
significat de ‘torre de guaita’.

2.8.3.3. Pirateria

Té  una  escassa  incidència  a  la  zona  d’estudi.  Dels  topònims  que  aporten 
referències  als  moros,  es  desestimen  aquí  els  que  es  relacionen  amb  monuments 
prehistòrics.  Per  tant,  només tres  topònims,  referits  a dos  indrets,  poden rememorar 
alguna hipotètica visita de pirates a la zona costanera (es Caló des Moro, es Cap des 
Moro, sa Punta des Cap des Moro).

Les al·lusions als turcs no són directes, sinó aparentment per via antroponímica i 
encara s’ha de dir que un dels dos topònims on apareixen podria, en el seu origen, no 
haver contengut tal gentilici (es Tancat d’en Turc, na Turca). 

2.8.3.4. Estament militar

A través de quinze topònims se’ns presenten set escalons de la graduació militar, 
si prenem globalment els noms de lloc que ho fan directament i els que ho mostren 
mitjançant antropònims.

Fent la via de menor a major, tenim el soldat (sa Rota des Soldat), el caporal (sa 
Barraca des Cabo, Lo des Cabo Rigo), el sergent (sa Barraca des Sergent), el capità (sa 
Barraca d’en Capità, sa Costa d’en Capità, es Turó d’en Capità, etc.), el comandant (sa 
Barraca des Comandant, es Cantó des Comandant Ramon), el coronell (Cas Coronell 
RÈ) i el general (sa Barraca des General, Cas General). 

2.8.3.5. Guerra i presoners
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Un sol topònim,  un sorprenent nom de localització desconeguda, s’adscriu al 
tema de la guerra (es Puig de la Victòria). L’armament queda reduït a dos noms (sa 
Punta de sa Bala, sa Punta des Torpede), el primer dels quals resta en la foscor de les 
circumstàncies que el motivaren.

2.9. HOMES (excepte clergues i militars, vegeu 2.7.1.3 i 2.8.3.4)

2.9.1. Estratigrafia social

2.9.1.1. Edat i sexe

Els  vint-i-dos  topònims d’aquest  apartat  transmeten set  nivells  d’edat  i  sexe, 
d’entre els quals cal destacar la clara preponderància de l’edat més madura: nina /  nin 
(Can Marc de ses Nines, Can Nin, es Torrent del Sen Tià Nin),  al·lot (es Banc des 
Al·lots,  sa Seca des Al·lots),  fadrí (la Possessió dels Fadrins),  vella (la Tanca de la 
Vella), jai (es Banc des Jai, el Clos del Jai, sa Costa de sa Jaia Corema, sa Cova de sa 
Jaia Corema, es Pi des Jai Toni, sa Pleta de sa Jaia, la Rota del Jai, es Torrent des Jai, 
etc.),  dona (es Caló de ses Dones, sa Dona Ajaguda, sa Dona Morta) i  home (es Caló 
des Homes Morts, sa Punta des Homes), 

2.9.1.2. Parentesc

No es comptabilitzen en aquest apartat els topònims araboberbers iniciats amb 
beni–  o bini–  (‘fill de– ‘) que seran estudiats més envant (vegeu 3.1.2.2). 

Dels vint-i-cinc noms tractats, més de les quatre cinquenes parts es refereixen als 
avis, amb abassegadora preponderància del femení àvia (Ca Mavi, la Casa de Mavi, sa 
Rota de Mavi, es Torrent de Mavi) i un sol testimoni del masculí avi (sa Rota Monavi). 
El perfecte equilibri el presenten padrina i padrí (sa Tanca de sa Padrina, sa Tanca des 
Padrí).

Els germans dels pares, tant el femení tia (Ca sa Tia Pepa, Lo de sa Tia Selva, sa 
Tanca de sa Tia, es Tancat de sa Tia Bet) com el masculí conco ‘oncle’ (Lo des Conco 
en Guillem,  sa Tanca des Conco en Jaume,  sa Tanca des C.,  etc.),  o la  forma més 
arcaica  blonco, si consideram l’antroponímia (es Pletó d’en Blonquet, la Teulera d’en 
Blonquet, etc.), tenen bona representació.

La  descendència  es  pot  considerar  l’excepció,  amb  un  sol  exemple  de  nét, 
antroponímic i, a més a més, extingit (el Rafal d’en Nét). En la línia horitzontal, un cas 
únic, modern i escassament fixat, de bessons (s’Escar des Bessons).

Dos exemples del marit  de la muller que nodreix el fill  d’una altra, el  didot, 
completen l’elenc (s’Hort des Didot, es Molí des D.).

2.9.1.3. Tractaments

Un nombre de cent cinquanta-dos topònims palesa diversos tractaments, a partir 
de cadascun dels nivells de l’estratigrafia social. Es tenen en compte els tractaments 
indirectes, per via antroponímica.
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El tractament de sen, avui inusual,125 aplicat als pagesos d’edat avançada, se’ns 
mostra, sobretot, a  topònims saliners (Cal Sen Biel Bassa, s’Escar del Sen Pere Vinyes, 
ses Tanques del Sen Ceba, es Torrent del Sen Tià Nin).

El  nom de  mestre,  propi  del  qui  exercia  un  ofici  amb  professionalitat,  sols 
compareix a tretze topònims (Ca Mestre Cosme Carrió, sa Barraca de Mestre Pau, sa 
Pesquera de Mestre Tomeu Torres). En un cas observam l’alternança amb el tractament 
anterior (sa Barraca de Mestre Tià Nin).

De la parella  madona i  amo,  és molt  més freqüent el masculí. El femení pot 
aparèixer  amb la  forma plena,  sempre  precedida  d’article126 (es  Clot  de  sa  Madona 
Lluca, es Cocó de sa Madona, sa Cova de sa Madona, sa Tanca de sa Madona Maria). 
La forma apocopada madò, que té connotacions de rusticitat, no regeix l’ús de l’article, 
la qual cosa potser un símptoma d’antiguitat (Ca Madò Catalina, Ca Madò Tonina Aina 
Mina, sa Tanca de Madò Andreva). Els exemples del masculí, que regeix article literari, 
sobrepassen la cinquantena (sa Barraca de l’Amo Antoni, Ca l’Amo en Bernat Metge, sa 
Caseta de l’Amo en Lluc, Lo de l’Amo en Jeroni, es Sementer de l’Amo en Pep).

El castellanisme don té tres ocurrències (es Mitjà de Don Sebastià, sa Quarterada 
de Don Toni, es Turó de Don Sebastià). 

El  tractament  de  mossèn,  assimilat  en  mosson,  es  presenta  a  dues  variants 
extingides d’un mateix topònim (el Clos de Mosson Antoni, el Clos de Mosson Toni).

Només l’antroponímia salva el baró de l’oblit, a través de dos topònims, un dels 
quals és llombarder (es Barons) i l’altre saliner (Son Baró).

El femení de comte es fa present a un sol nom pretèrit (la Comtessa). Sembla que 
del femení es va extreure el masculí  comtès, que sobreviu a Calonge (es Comtès, es 
Comtessos) i que es troba documentat amb el nom del propietari (el Comtès de Nunó 
Sanç).

De marquès, posseïm tres exemples saliners referits al marquès del Palmer (es 
Palmer és una zona del veí terme de Campos). Els tres llocs eren antigues pertinences de 
sa Vall (sa Gaia des Marquès, s’Hostal des M., sa Platja des M.).

Les ocurrències de  reina poden ser directes (es Carrer de la reina Victòria) o 
descansar sobre bases antroponímques (ses Pedreres d’en Reina, sa Pleta de Can Reina). 
Més sovint fa la seva aparició  rei (Cal Rei, Cal Reiet, el Camp del Rei, el Corral del 
Rei, es Pou del Rei), que també es concreta en l’adjectivació (es Camí Reial, la Cova 
Reial).

2.9.2. Ocupacions

2.9.2.1. Oficis

A través de dos-cents noranta-dos topònims es documenten un total de setanta-
sis  oficis  (incloent-hi  alguns  càrrecs),  molts  dels  quals  només  es  registren  per  via 
antroponímica. Alguns dels que a primer cop d’ull són de facto (per exemple roter) en 
realitat són malnoms de famílies. Les professions amb més de deu ocurrències són, per 
ordre descendent, les de garriguer, metge, sabater, soler, ferrer, forner, moliner i patró. 
Anotem,  però,  que  algunes,  com  sabater,  soler i  ferrer,  es  basen  únicament  en 
antropònims. Vegem la relació, per ordre alfabètic, amb algun exemple, o alguns, de 
cadascuna de les professions:
125 El darrer santanyiner anomenat amb tal tractament, el sen Mateu “Donat”, morí vers el darrer quart del 
segle XX. A ses Salines la pervivència del reflex de SENIOR quasi ha arribat al segle XXI.
126 Amb això es diferencia del menorquí, que no en porta (Cf. top. es Galliner de Madona).
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amitger (s’Escar de Mestre Biel des Amitgers)
apotecari (sa Tanca des Potecari Benet, sa Vinya des Potecari)
bagassa (sa Bagasseta)
barber (el Clos d’en Barber, es Cocó Barber)
barquer (sa Cova des Barquers)
baster (el Rafal Baster)
batle (na Batle, ses Tanques des Batlet)
botiguer (es Turó d’en Blai Botiguer)
cabrer (sa Cova d’en Cabrer, Son Cabrer)
caçador (sa Rota d’en Rafel es Caçador)
calafat (el Calafat)
caminer (sa Barraca d’en Caminer, lo des Caminer)
capeller (Can Capeller, na Capellera)
carnisser (es Racó de na Carnissera)
carreter (es Turó d’en Carreter)
confiter (sa Cova des Confiter)
corredor (sa Cova d’en Corredor, es Carreró d’en Corredor)
costurer (sa Cova d’en Costurer, Lo d’en Costurer)
cotxer (Can Cotxer, es Turó d’en Cotxer)
didot (sa Cova des Didot, s’Escar des Didot)
egüer (sa Rota de s’Oguer)
escolà (Ca s’Escolà, sa Cova de n’Escolana)
escorxador (sa Barraca de s’Escorxador)
escrivà (Ca n’Escrivana, Lo de n’Escrivà)
esmotxador (sa Casa des Esmotxadors)
fariner (sa Tanca de na Farinera, es Torrent des Fariners)
faroner (s’Escar des Faroler, es Pinaret des Faroler)
ferrer (na Ferrera, Son Ferrer, sa Vinya des Ferrers)
fideuer (Cas Fidever, sa Sínia de Can Fidever)
forner (es Cau des Forner, el Clos de la Fornera, es Molí d’en Forner)
fuster (es Comellar des Fusters, na Fustera, sa Rota des Fusters)
garriguer (Ca sa Garriguera, Cas Garriguer, sa Costa des Garriguer)
gerrer (sa Barraca d’en Gerrer, na Gerrer, la Rota del Gerrer)
lladre (sa Cova des Lladre, sa Punta des Lladre)
majoral (es Pinar des Mojaral, sa Tanca des Mojaral)
manescal (sa Pesquera des Manescal, es Racó des Manescal)
mariner (es Caló des Mariners)
mecànic (sa Punta des Mecànic)
meler (Can Meler, es Sestadors d’en Meler)
mercader (es Clos d’en Mercader, es Clos des Mercader)
mestre (sa Tanca des Mestre, es Torrent de Cas Mestre)
metge (Can Mateu Metge, sa Costa des Metge Miquel, s’Escar des Metge)
missatge (na Missatge)
moliner (Ca sa Molinera, es Pas de sa Molinera, Son Sanç des Moliner)
músic (sa Cova des Músics)
olier (s’Escar de s’Olier, es Racó de s’Olier)
oller (sa Banyera de n’Ollers)
paeller (Lo des Peller)
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pareller (Lo des Pareller)
pastor (sa Claveguera des Pastor, sa Rota des Pastor)
patró (sa Pleta des Patró, sa Punta des Patró Felip, ses Tanquetes d’en Patró)
pedacer (sa Tanca des Pedacer)
pellisser (na Pellissera, les Pellisseres)
perdiuer (Lo d’en Blai Perdiver)
piquer (s’Escar d’en Rafel Piquer, Lo des Piquers)
puater (es Tirany des Puaters)
regidor (sa Torre des Regidor)
roter (s’Hort d’en Jaume Roter, Lo des Roters, sa Tanca d’en Roter)
sabater (s’Hort d’en Sabater, na Sabatera)
saboner (en Saboner, es Saboner)
saig (es Caló des Saig, es Racó des Saig, es Regatell des Saig)
serraller (sa Barraca d’en Serraller, sa Barraca des Serrallers)
soler (es Racó d’en Soler, la Tanca d’en Soler)
sucrer (la Plaça del Sucrer)
taconer (Can Banyeta d’en Taconer, Can Taconer)
tallador (sa Barraca des Tallador)
taverner (sa Cova des Taverner, es Rost des Taverner)
teixidor (Can Teixidor, sa Cova des Teixidor)
teuler (Lo d’en Teuler)
timoner (Can Timoner, na Timonera)
tonedor (sa Cova des Tonedors, es Tonedors)
torrer (es Camí des Torrers, es Turó d’en Torrer)
traginer (sa Tanqueta des Traginer)
tromper (sa Rota d’en Tromper, sa Tanca d’en Tromper)
vinater (Lo d’en Vinater)
xeremier (Can Xeremier)

2.9.3. Antropònims semítics

2.9.3.1. Jueus

Dos  topònims  desapareguts  transmeten  sengles  noms  hebreus.  Un,  sense 
localitzar, és l’antropònim  Baruc (Bâr ûc), nom del profeta Jeremies (F. de B. Moll, 
1982: 75), que és també un cognom català. L’altre,  Magaluf correspon al nom d’una 
cova salinera, situada al costat mateix de la partió de Santanyí (la Cova de Magaluf). 

Un topònim de Cala Santanyí conté un malnom que podria ser d’origen hebreu 
(sa Pesquera d’en Maixura). Segurament ens ha arribat de Felanitx, on hi ha el topònim 
la Maixura. Tal vegada ens trobam davant un derivat del nom hebreu trascrit en català 
com a Mexul·lam? (IEC, 2003: 62).

2.9.3.2. Àrabs

L’antroponímia  àrab,  òbviament,  té  més  incidència  que  l’hebrea.  El  nom de 
Sulayman ha quedat en els terrenys que envolten un caló i en el nom del caló mateix 
(Solimina, es Caló de Solimina). Mostafà es troba a un conradís vora es Llombards (na 
Mostafana, ant. el Camp d’en Mostafà).  Khálid,  Khalím o  Khalíl podria ser present a 
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unes  coves  de  la  zona  de  Mondragó (ses  Coves  d’en  Calí),  però  tal  vegada  és  un 
hipocorístic  de  Miquel  (Quelí).  Finalment,  Alí roman,  paroxíton,  en  el  nom  d’un 
aiguaneix, també de Mondragó (sa Font de n’Alis, o ses Fonts de n’Alis).

Diversos cognoms catalans d’origen àrab es perpetuen en els noms territorials. 
Així, l’àrab Mas’úd (na Massota, na Massotí) i l’àrab Mahli (na Melis).

És  interessant  observar  que  de  vegades  es  presenten  a  llocs  veïns  o  molt 
pròxims, com en el casos citats de Mondragó o les finques de na Massotí i na Melis.

2.9.4. Antropònims catalans (i d’altres)127

2.9.4.1. Prenoms antics o en desús

Es tracten ací diversos prenoms que no són actuals a l’àrea d’estudi, tot i que els 
poguem conèixer avui com a malnoms o com a propis d’altres indrets. Alguns són en 
desús des de fa segles, però d’altres han arribat pràcticament als nostres dies. N’hi ha 
que no formen part del santoral, sinó que són simples feminitzacions dels corresponents 
masculins.  Hi  són  abundosos  els  hipocorístics,  els  noms  diminutius  i  alguns 
augmentatius.

Prenoms femenins simples, antics o en desús

Antoninoia [dim. d’Antonina] (So n’Antoninoia)
Baltasana [fem. analògic de Baltasar] (Lo de na Baltasana)
Beneta (na Beneta)
Berenguera (na Berenguera)
Bernadeta (na Bernadeta)
Bernadina (na Bernadina)
Biela [hip. de Gabriela] (sa Tanca de na Biela)
Bielona [hip. de Gabrielona] (na Bielona)
Blaia [fem. analògic de Blai] (es Garrovers de na Blaia)
Cebriana [fem. de Cebrià] (na Cebriana)
Ciona [hip. fem. de Melcior] (na Ciona)
Colaua [hip. de Nicolaua] (na Colaua)
Colaueta [dim. de Colaua] (na Coloveta)
Cosmena [fem. de Cosme] (na Cosmena)
Cosmeta [fem. de Cosme] (sa Tanca de na Cosmeta)
Dominga [fem. de Domingo] (na Dominga)
Felipa (na Felipa)
Francineta [dim. de Francina] (sa Tanca d’en Francineta).
Guida [hip. de Margalida] (sa Bassa d’en Guida)
Lluca [fem. analògic de Lluc] (es Turó de na Lluca)
Maciana (es Forat de na Maciana)
Marca [fem. de Marc] (na Marca)
Marcel·linga [fem. de Marcel·lí] (na Maçolinga)
Marió [dim. de Maria] (es Serral d’en Marió)
Mariot [aug. de Maria] (na Mariot)
Martina (na Martina)
127 S’exceptuen els clergues (vegeu 2.7.1.3.), els militars (vegeu 2.8.3.4.) i els referents a oficis (vegeu 
2.9.2.1.).
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Miqueleta [dim. de Miquela] (s’Era des Miqueletes)
Noreta [hip. d’Elionoreta] (sa Tanca d’en Noreta)
Pau (na Pau)
Pepa [hip. de Josepa] (Ca sa Tia Pepa)
Pericona [dim. de Perica o femení de Pericó] (na Pericona)
Ponceta [dim. de Ponça] (na Ponceta)
Simona [fem. de Simó] (na Simona)
Tianeta [hip. dim. de Sebastiana] (sa Punta de na Tianeta)
Tiu [hip. de Beatriu] (sa Barraca d’en Tòfol Marc Tiu)
Xina [hip. de Francina] (sa Rota d’en Xina)

Prenoms masculins simples, antics o en desús

Aleix (es Rafal de n’Aleix)
Bielot [hip. augm. de Gabriel] (es Clos d’en Bielot)
Boi [hip. de Baudili] (Son Boi)
Caietano [cast. per Gaietà] (es Pou d’en Caietano) 
Guillemó [dim. de Guillem] (els Comellars d’en Guillemó)
Gustinel·lo [hip. dim. d’Agustí] (es Castellets des Gustinel·los)
Joaní [dim. de Joan] (ses Talaies d’en Joaní)
Lleonard (es Revolt d’en Lleonard)
Magí (es Fang d’en Magí)
Marcó [dim. de Marc] (es Clot d’en Marcó)
Miquelillo [dim. de Miquel] (sa Barraca d’en Miquerillo)
Miqueló [dim. de Miquel] (sa Bassa d’en Miqueló)
Nunó (el Comtès de Nunó Sanç)
Pasqualí [dim. de Pasqual] (Can Pascolí)
Peret [dim. de Pere] (Can Perets)
Perico128 [dim. de Pere] (sa Talaia d’en Perico Pomar)
Poncet [dim. de Ponç]
Simó129 (es Camp Simó)
Xixili [hip. de Cecili] (es Mitjà d’en Xixili)
Xomeu130 [hip. de Bartomeu] (na Xomeu)

2.9.4.2. Prenoms actuals

Entre  els  noms  simples,  són  molt  més  els  masculins  (setanta-tres)  que  els 
femenins (vint). Aquests, per regla general, no es repeteixen o tenen sols dues o tres 
ocurrències.  Rosa és el més freqüent, amb un total de quatre exemples. Els masculins 
repetits més de deu vegades són:  Pere (trenta-tres),  Miquel (vint-i-cinc),  Joan (vint-i-
quatre), Toni (vint-i-tres), Tomeu (devuit), Tià (desset), Jaume (quinze), Jordi (quinze), 
Antoni (catorze), Felip (catorze), Lluc (tretze), Pau (dotze), Carles (deu) i Cosme (deu). 
Si  agrupam  Antoni amb el  seu  hipocorístic  Toni,  tendrem el  nom més  repetit,  amb 
trenta-set ocurrències. S’inclouen en aquesta relació els masculins diminutius amb el 
sufix -et, ja que tot i que poden no ser vigents, no ens són estranys pel fet de ser usats de 

128 Possiblement es tracta del prenom antic Pericó, amb regressió de l’accent per influència del castellà. 
Observem que a la mateixa població hi ha el topònim na Pericona.
129 A la zona d’estudi és general el castellanisme Simon. El nom d’aquest camp n’és l’única excepció.
130 És un hipocorístic de molta vitalitat a les Pitiüses.
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manera afectiva. Cal tenir present que molts dels noms compostos tenen el segon que és 
en  realitat  un  malnom.  La  desproporció  entre  els  compostos  femenins  (dos)  i  els 
masculins (vint-i-sis) és remarcable.

Prenoms femenins simples, actuals131

Agustina  (ses Talaies de n’Agustina)
Andreua (sa Tanca de Madò Andreva)
Bàrbara (sa Torre des Coix Bàrbara)
Bet [hip. d’Elisabet] (es Tancat de sa Tia Bet)
Catalina (Ca Madò Catalina)
Coloma (na Coloma)
Esperança (Ca n’Esperança)
Eulària (Ca n’Eulària)
Francesca (na Francesca)
Francina (s’Escar d’en Francina)
Genoveva (es Cossi de Sor Genoveva)
Jaumeta (Ca Madò Jaumeta)
Lletrudis [Gertrudis] (es Turó d’en Lletrudis)
Llucia (sa Costa d’en Llucia)
Magdalena (ses Magdalenes)132

Maria (es Rotó d’en Maria)
Ramona (na Ramona)
Rita (es Canal d’en Rita)
Rosa (es Saragall de na Rosa)
Salvadora (na Sovadora)
Teresa (Ca Madò Teresa)
Victòria (es Carrer de la Reina Victòria)

Prenoms masculins simples, actuals

Agustí (la Rota de n’Agustí)
Andreu (sa Pleta de l’Amo Andreu)
Antoni (el Clos de Mosson Antoni)
Baltasar (ses Rotes d’en Baltasar)
Benet (es Claper d’en Benet)
Bernadet [dim. de Bernat] (sa Roca d’en Bernadet)
Bernadí (Son Bernadí)
Bernat (es Pins d’en Bernat Banyeta)
Biel [hip. de Gabriel] (Cal Sen Biel Bassa)
Bielet [hip. dim. de Gabriel] (es Secret d’en Bielet), 
Blai (s’Aljub de Can Blai Mir)
Carles (es Clot d’en Carles)
Cebrià (es Secret d’en Cebrià Donat)
Ciprià (la Rota d’en Ciprià)
Colau [hip. de Nicolau] (es Turó d’en Colau)
Colauet [hip. dim. de Nicolau] (sa Tanca d’en Colovet)
131 S’inclouen tots aquells noms que han estat dels nostres dies.
132 És un cas molt insegur. Probablement el topònim fa referència a una varietat de raïm.
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Cosme (sa Costa d’en Cosme Pou)
Cosmet [dim. de Cosme] (sa Tanca d’en Cosmet)
Damià (sa Pesquera d’en Damià)
Domingo (sa Cova de l’Amo en Domingo Neo)
Felip (es Cantó d’en Felip)
Fèlix (es Racó d’en Fèlix)
Francisco [cast. per Francesc] (Lo de Mestre Francisco)
Gaspar (es Cantó de Can Gaspar)
Gori [hip. de Gregori] (sa Tanca de l’Amo en Gori)
Gregori (na Guergori)
Guillem (sa Comuna d’en Guillem Celler)
Gustí [hip. d’Agustí] (sa Pleta d’en Gustí Blonquet)
Jaume (na Jaume)
Jaumet [dim. de Jaume] (es Cantó d’en Jaumet)
Jeroni (es Molí d’en Jeroni)
Joan (sa Rota d’en Joan Boira)
Jordi (Can Jordi de sa Roca)
Julià (es Clot d’en Julià)
Larion [hip. d’Hilarión] (es Torrent d’en Larion]
Llorenç (sa Penya d’en Llorenç)
Llorençó [dim. de Llorenç] (sa Tanca d’en Llorençó)
Lluc (es Molí d’en Lluc)
Lluís (sa Pesquera d’en Lluís)
Marc (sa Penya d’en Marc)
Mateu (es Turó d’en Mateu)
Miquel (sa Punta d’en Miquel Vetla)
Miquelet [dim. de Miquel] (sa Vela d’en Miquelet)
Nadal (sa Rota d’en Nadal)
Nofre [hip. d’Onofre] (sa Costa d’en Nofre)
Norat [hip. d’Honorat] (Can Norat)
Onofre (es Carrer de Mestre Onofre)
Paco [hip. cast. de Francesc] (sa Barraca de l’Amo en Paco Genter)
Pau (es Cantó d’en Pau)
Pep [hip. de Josep] (sa Pesquera d’en Pep)
Pere (sa Rota d’en Pere Campaner)
Peret [dim. de Pere] (sa Rota d’en Peret)
Perico [dim. de Pere] (es Campàs d’en Perico)
Ponç (sa Bassa d’en Ponç)
Poncet [dim. de Ponç] (es Pinaret d’en Poncet)
Rafel (Can Rafel Moro)
Rafeló [dim. de Rafel] (sa Quintana d’en Rafeló)
Ramon (es Sementer d’en Ramon)
Ramonet [dim. de Ramon] (Son Ramonet)
Salvador (Can Salvador Rabí)
Sebastià (s’Escar d’en Sebastià Mas)
Sidoro [hip. cast. d’Isidor] (sa Barraca d’en Sidoro)
Silvestre (Can Silvestre Sabater)
Simon [cast. per Simó] (es Cauet d’en Simon)
Simonet [dim. de Simó] (ses Coves de Can Simonet)
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Tià [hip. de Sebastià] (sa Pedra d’en Tià Batle)
Tòfol [hip. de Cristòfol] (sa Pleta d’en Tòfol)
Tomàs (Can Tomàs Llarg)
Tomeu [hip. de Bartomeu] (Cal Sen Tomeu)
Toni [hip. d’Antoni] (es Pi des Jai Toni)
Toniet [hip. dim. d’Antoni] (s’Escar d’en Toniet)
Ventura [hip. de Bonaventura] (es Camp d’en Ventura)
Vicenç (es Camp d’en Vicenç)
Xesc [hip. de Francesc] (es Caló des Xescs)
Xim [hip. de Joaquim] (Lo d’en Xim)

Prenoms femenins compostos

Maria Aina (Can Mariaina)
Tonina [hip. d’Antònia] Aina (Ca Madò Tonina Aina Mina)

Prenoms masculins compostos133

Antoni Ramon (Ca l’Amo Antoni Ramon)
Biel [hip. de Gabriel] Jaumeta (sa Tanca d’en Biel Jaumeta)
Blai Blai (es Torrent d’en Blai Blai)
Cosme Ponç (Son Cosme Ponç)
Gustí [hip. d’Agustí] Pepa [hip. de Josepa] (Lo d’en Gustí Pepa)
Jaume Antoni (sa Pleta d’en Jaume Antoni)
Jaume Ponç (es Torrent d’en Jaume Ponç)
Joan Vadora [hip. de Salvadora] (la Possessió d’en Joan Vadora)
Joan Xina [hip. de Francina] (es Sestadors d’en Joan Xina)
Miquel Eulària (es Torrent d’en Miquel Eulària)
Miquel Pau (Can Miquel Pau Llarg)
Pau Jaume (La Sort de Pau Jaume)
Pedro [cast. per Pere] Pau (Can Pedro Pau)
Pere Antoni (es Banc d’en Pere Antoni)
Pere Ignasi (sa Cova d’en Pere Ignasi)
Pere Joan (Can Pere Joan)
Pere Pau (s’Escar de Can Pere Pau)
Pere Xesc [hip. de Francesc] (es Serral d’en Pere Xesc)
Ponç Poncet (Can Ponç Poncet)
Rafel Benet (es Pont de Can Rafel Benet)
Tià [hip. de Sebastià] Pau (sa Tanca d’en Tià Pau)
Tià Ponç (sa Sínia d’en Tià Ponç)
Tòfol [hip. de Cristòfol] Marc Tiu [hip. de Beatriu] (sa Barraca d’en Tòfol Marc Tiu)
Tomeu [hip. de Bartomeu] Domingo (es Torrent de l’Amo en Tomeu Domingo)
Toni [hip. d’Antoni] Jordi (ses Pletes d’en Toni Jordi)
Toni Simon (Can Toni Simon)

2.9.4.3. Cognoms antics o desapareguts

133 Alguns tenen un element masculí i l’altre femení.

1975



Relació dels cognoms que no són actuals a l’àrea d’estudi, ni ho han estat de 
mitjan segle XX cap a l’actualitat.  Alguns, que poden ser-hi presents, són propis de 
persones  de  procedència  externa.  En qualsevol  cas,  són  llinatges que es  troben tots 
documentats en el DCVB o en l’obra específica de F. de B. Moll (1982), encara que no 
sempre amb la grafia que ací es proposa. N’hi ha que ara perviuen com a malnoms, però 
és  ben  possible  que  antigament  fossin  cognoms.  Tots  s’acompanyen d’un  exemple 
toponímic.

Amer (So n’Amer)
Astruc (la Rota de n’Astruc)
Aulet (es Racó de n’Aulet)
Barber (es Cocó Barber)
Barberà (la Tanca d’en Barberà)
Baró (Son Baró)
Baster (el Rafal Baster)
Berga (na Berga)
Bergues134 (na Bergues)
Borràs (na Borràs)
Bosc (es Camp d’en Bosc)
Bover (es Camp d’en Bover)
Bramona (na Bramona)
Buades (s’Hort d’en Buades)
Burgues (na Burgues)
Calonge (Calonge)
Campins135 (na Campins)
Canyelles (es Torrent d’en Canyelles)
Carrió (sa Tanca d’en Carrió)
Casesnoves  (Can Casesnoves)
Capó (Lo d’en Capó)
Castell (es Pla d’en Castell Vell)
Colombars (Son Colombars)
Cortal (na Cortal)
Costa136 (Son Costa)
Ebrí (n’Ebrí)
Esterelles (es Garrover de n’Esterelles)
Estrany (es Caló de n’Estrany)
Femenia (na Femenia)
Ferrà (es Caló d’en Ferrà)
Françoi (Can Françoi)
Gaià (la Plaça d’en Gaià)
Garau137 (na Garau)
Gil138 (na Gil)
Jordà (Son Jordà)
Malferit (la Possessió d’en Malferit)

134 Els Bergues actuals són de procedència forana.
135 Els Campins actuals són de procedència forana.
136 Els Costa actuals són de procedència eivissenca.
137 Els Garau actuals són de procedència ciutadana.
138 Els Gil actuals són de procedència no catalana.
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Mallol (Lo d’en Mallol)
Marimon (Son Marimon)
Massotí (na Massotí)
Melis (na Melis)
Mercadal (Can Mercadal)
Mercader (es Clos d’en Mercader)
Micola (na Micola)
Misser (Son Misser)
Moja (Son Moja)
Mondragó (Mondragó)
Móra (na Móra)
Morei (Lo d’en Morei)
Morell139 (Morell)
Morlà (Son Morlà)
Mulet (la Sort d’en Mulet)
Mut (es Torrent d’en Mut)
Nét (el Rafal d’en Nét)
Padrina (Can Padrina)
Padrines (na Padrines)
Palanca (Son Palanca)
Palou (es Cingle d’en Palou)
Pellissera (na Pellissera)
Peris (es Clot d’en Peris)
Piris (sa Pleta d’en Piris)
Planes (na Planes)
Porta (Son Porta)
Pou (na Pou)
Puig (Son Puig)
Pujol (es Pla d’en Pujol)
Real (Son Real)
Ribes (sa Costa d’en Ribes)
Riera (Son Riera)
Roger (es Serral d’en Roger)
Rogera (Ca Madò Rogera)
Romeguera (na Romeguera)
Rossell (Son Rossell)
Rossinyol (Son Rossinyol)
Rubí (es Serral Rubí)
Rutlan (es Quartons d’en Rutlan)
Sales (sa Tanca d’en Sales)
Sanç (Son Sanç)
Sard (Son Sard)
Soler (Can Soler)
Solera140 (na Solera)
Torrella (es Camp d’en Torrella)
Torres (ses Tanques des Milà Torres)

139 Amb les segregacions s’ha format el diminutiu Morellet.
140 Les divisions de la finca han propiciat l’aparició d’un diminutiu (na Solereta).
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Tou141 (Son Tou)
Trilles (Lo d’en Trilles)
Tugores (Cala en Tugores)
Valenç (Son Valenç)
Valentines (ses Valentines)
Venrell (Son Venrell)
Venys (Can Venys)
Verdera (es Pou d’en Verdera)

Cal sumar a la llista anterior els cognoms que a través dels topònims respectius 
han experimentat alguna evolució:

Belard [Berard] (Son Belard)
Gauany142 [Galvany] (Son Gauany)
Genars [Llinars] (na Genars)
Guimbau143 [Arguimbau] (sa Bassa d’en Guimbau)
Querxell [Creixell] (sa Bassa d’en Querxell)
Valldespira [Vallespir] (na Valldespira)
Velard [Berard] (Son Velard)
Xelià [Celià] (sa Cova d’en Xelià)

Podem afegir-hi un nom pluralitzat:

Llombards (es Llombards)

La relació pot experimentar un lleuger creixement  si hi  afegim encara alguns 
topònims que permeten d’altres explicacions que no són a través de l’antroponímia i que 
en alguns casos seran més convincents. De totes maneres, com que són noms de gènesi 
obscura, cal tenir present sempre la possibilitat d’un origen antroponímic: 

Blanca (s’Alqueria Blanca)
Brodat  [na Brotat] (na Brodat)
Domenge (Domenge)
Figuera (Cala Figuera)
Mascarelles (ses Mascarelles)
Pelegrí (es Pelegrí)
Poca (l’Alqueria Poca)
Sitjoles (ses Sitjoles)144

Els següents llinatges foren feminitzats (tot i que en el topònim pertinent puguin, 
de vegades, ser portats per un home), ja fos en ser aplicats a una dona o en transferir-se 

141 L’antic Son Tovet, d’ubicació desconeguda, podria ser un diminutiu format a partiu d’una segregació 
de Son Tou.
142 No s’han inclòs en la llista les següents variants, encara més deformades: Geuany, Giguany, Ginguany, 
Giuany.
143 La inexistència de tal cognom a la zona ha propiciat tot un seguit de deformacions (Llembau, Llimbau, 
Llombau) i fins i tot la descomposició en prenom + cognom (Lluc Bau, Lluc Bauç). 
144 Sembla més convincent per a aquest topònim la hipòtesi que el fa derivar del nom d’una varietat de 
figa.
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a la terra que designen. Alguns són ara presents a l’àrea, però portats per persones de 
fora. N’hi ha que també experimentaren una flexió de nombre: 

Amera [Amer] (n’Amera)
Badalona [Badaló] (na Badalona)
Banussa [Banús] (na Banussa)
Barbera [Barber] (na Barbera)
Barberana [Barberà] (ses Barberanes)
Blanquera [Blanquer] (la Blanquera)
Borrassa [Borràs] (el Carrer de na Borrassa)
Cerdana [Cerdà] (ses Cerdanes)
Collella [Collell] (na Collella)
Estranya [Estrany] (Ca n’Estranya)
Gaiana [Gaià] (na Gaiana)
Genovarda [Genovard] (na Genovarda)
Gosta [Gost] (na Gosta)
Gotleva [Gotleu] (na Gotleva)
Manenta145 [Manent](ses Tanques de na Manenta)
Massota [Massot] (na Massota)
Mercadala [Mercadal] (sa Tanca de na Mercadala)
Moreia146 [Morei] (na Moreia)
Peirona [Peiró] (na Peirona)
Rellona [Relló] (na Rellona)
Sarda [Sard] (la Bassa Sarda)
Taulia [Taulí?] (l’Alqueria d’en Taulia)
Travera [Traver] (el Carrer de na Travera)
Vallespira [Vallespir] (na Vallespira)
Venrella [Venrell] (na Venrella)
Vica [Vic] (es Torrent d’en Vica)

La llista  que  segueix  possiblement  també és  de cognoms,  però  no  es  troben 
documentats:

Calabrès (ses Calabreses)
Durí147 (Son Durí, na Durina)
Gítger148 (es Camp d’en Gítger)
Toi (Son Toi)
Vallmanén149 (na Vallmanén)

2.9.4.4. Cognoms actuals

145 A partir de Manenta, femení de Manent, s’ha format un nou masculí acabat en -o (es Torrent d’en 
Manento). 
146 Segurament també és un derivat de Morei el topònim na Moreions.
147 Deu ser una variant de Doric / Duric, < Teodoric, Moll (1982: 102).
148 Vegeu-ne el possible origen sota l’entrada es Camp d’en Gítger. 
149 És, òbviament, un nom composat de vall i l’adjectiu arcaic manent.
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La relació següent conté llinatges propis de la contrada coneguts en els nostres 
dies, tot i que n’hi ha que no són propis de l’àrea d’estudi i pertanyien a alguna família 
que s’hi havia establert en temps recents.

Adrover (es Caló de n’Adrover)
Alòs150 (ses Estepes de n’Alòs)
Bennàsser (na Bennàsser)
Bonet (s’Hort d’en Bonet)
Burguera (na Burguera)
Cànaves (sa Costa d’en Cànaves)
Clar (es Clot d’en Clar)
Cledera (na Cledera)
Contastí (la Sort d’en Contastí)
Coves (sa Bassa d’en Coves)
Danús (Son Danús)
Esbert (sa Quarterada de n’Esbert)
Ferrando (sa Cisterni d’en Ferrando)
Ferrer (es Cocó d’en Ferrer)
Fullana (es Pujol d’en Fullana)
Franco (sa Pesquera d’en Franco)
Ginard151 (sa Bassa d’en Ginard)
Grimalt (sa Talaia d’en Grimalt)
Llambies (s’Estepar d’en Llambies)
Llasses (sa Tanca d’en Llasses)
Lledó  (es Camp Lledó)
Maimó (es Clot Maimó)
Manresa (sa Barraca d’en Manresa)
Mas (s’Era de Can Mas)
Mir (sa Cova d’en Pere Mir)
Moll (ses Casetes d’en Moll)
Nigorra152 (s’Hort d’en Nigorra)
Oliver (So n’Oliver)
Ollers153  (sa Banyera de n’Ollers)
Orell (Ca n’Orell)
Perelló (sa Tanca d’en Perelló)
Piquer (s’Escar d’en Rafel Piquer)
Pol  (Can Pol)
Pomar (sa Talaia d’en Perico Pomar)
Ponç (sa Sínia d’en Tià Ponç)
Proenç (Son Proenç)
Rado (sa Tanca d’en Rado)
Riera (la Bassa d’en Riera)
Rigo (la Figuera d’en Rigo)
Roca (sa Pleta d’en Roca)

150 No és un cognom propi de la zona, ni tampoc un llinatge històric,  sinó que pertany a una família 
externa que no fa molts anys tenia aquesta finca de Calonge.
151 És de procedència campanera.
152 Els Nigorra són originaris de Llubí.
153 Era portat per una persona externa.
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Roger (Can Colau Roger)
Roig (sa Barraca d’en Roig Minso)
Rosselló (el Figueral d’en Rosselló)
Rossinyol (Son Rossinyol)
Salom (Son Salom)
Sastre (la Tanca Sastre)
Serra (sa Bassa Serra)
Serres (na Serres)
Servera (es Rost d’en Servera)
Sitjar  (el Camp d’en Sitjar)
Suau (na Suau)
Tous (es Pinar d’en Tous)
Vallbona (Son Vallbona)
Vedell (Can Vedell)
Verger (sa Costa d’en Verger)
Vidal (Son Vidal)
Vila (sa Tanca d’en Vila)
Vives (Son Vives)

Alguns mostren evolucions o adaptacions en graus diversos:

Vilasco [Vila] (Can Vilasco)
Xanxes [Sánchez] (es Carregador d’en Xanxes)
Ximena [Xemena] (sa Pleta d’en Ximena)

La següent llista comprèn cognoms actuals feminitzats:

Barcelona [Barceló] (na Barcelona)
Boneta [Bonet] (na Boneta)
Clara [Clar] (sa Rota de na Clara)
Ferrera [Ferrer] (na Ferrera)
Garina [Garí] (ses Garines)
Lledona [Lledó] (na Lledona)
Maleta [Malet] (na Maleta)
Mira [Mir] (ses Mires)
Molla [Moll] (Ca na Molla)
Obradora [Obrador] (n’Obradora)
Perellona [Perelló] (na Perellona)
Rada [Rado] (na Rada)
Rogera [Roger] (na Rogera)
Rossellona [Rosselló] (na Rossellona)
Vidala [Vidal] (na Vidala)

Els següents han evolucionat:

Bornada [Boronat] (ses Bornades)
Revandella [Ferrandell] (na Revandella)
Verrandella [Ferrandell] (na Verrandella)
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Uns pocs  cognoms actuals  han desenvolupat,  a  través dels  topònims,  formes 
diminutives:

Covetes [Coves] (Son Covetes)
Danussó [Danús] (Son Danussó)
Vidalona [Vidal] (na Vidalona)

Els següents s’han pluralitzat:

Lledons (es Lledons)
Manreses (ses Manreses)
Orells (els Orells)
Ponços  (s’Era des Ponços)
Vedells (es Torrent des Vedells)

2.9.4.5. Malnoms antics

La relació comprèn malnoms que no són dels nostres dies.

Aixeta (es Pins de n’Aixeta)
Alcait (la Creu de n’Alcait)
Astanenc (Ca s’Astanenc)
Babeta (na Babeta)
Balena (es Cocó d’en Balena)
Barragot (sa Pesquera d’en Barragot)
Barraixet (es Pins d’en Barraixet)
Basqueja (Can Basqueja)
Bassi (Lo d’en Bassi)
Beata (s’Esvaït de na Beata)
Beato (sa Pleta d’en Beato)
Beia (es Serral d’en Beia)
Benarribat (Son Benarribat)
Bessona (na Bessona)
Bitla (sa Tanca d’en Bitla)
Blanca (es Torrent d’en Blanca)
Boda (sa Punta de na Boda)
Bord (Lo d’en Xesc Bord)
Botiguer (es Turó d’en Blai Botiguer)
Bou (sa Rota d’en Bou)
Braga (na Braga)
Bragues (na Bragues)
Brut (es Pins d’en Brut)
Busqueret (Cas Busqueret)
Camarruix (Ca na Camarruix)
Campaner (Lo des Campaner)
Campos (sa Barraca d’en Campos)
Canoi (Can Canoi)
Carabassot (es Serral d’en Carabassot)
Carnissera (es Racó de na Carnissera)
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Carraixet (es Torrent d’en Carraixet)
Carreter (es Turó d’en Carreter)
Carriona (na Carriona)
Carritxeret (sa Costa des Carritxeret)
Cassot (Can Cassot)
Ceba (sa Tanca d’en Ceba)
Cega (es Recingle d’en Cega)
Cerrut (Can Cerrut)
Clavet (na Clavet)
Coies (Lo d’en Coies)
Coixa (Lo d’en Coixa)
Collcurt (Can Collcurt)
Collcurta (na Collcurta)
Comís (Lo des Comís)
Comte (sa Barraca d’en Comte)
Conoi (Can Joan Conoi)
Content (es Comellar d’en Content)
Corredor (es Carreró d’en Corredor)
Corró (el Clos d’en Corró)
Cotona (Ca Madò Cotona)
Creus (sa Tanca d’en Creus)
Dalis (Can Dalis)
Eixorc (es Mitjà des Xorc)
Eixorca (s’Eixorca)
Escolana (n’Escolana)
Farineta (Can Farineta)
Felanitxer (es Molí d’en Felanitxer)
Ferreret (Son Ferreret)
Figueres (el Molí en Figueres)
Forner (es Molí d’en Forner)
Frare (na Frare)
Fulleta (es Quartó d’en Fulleta)
Fumat (Son Fumat)
Fustera (na Fustera)
Galdent (na Galdent)
Galerí (sa Tanca d’en Galerí)
Gallardet (s’Empenyalador d’en Gallardet)
Gallardets (sa Torre des Gallardets)
Gallet (sa Costa de na Gallet)
Garamet (na Garamet)
Gararany (sa Penya d’en Gararany)
Garmet (na Garmet)
Gató (es Pou d’en Gató)
General (Cas General)
Geperuts (es Geperuts)
Gerrer (na Gerrer)
Grell (Cala en Grell)
Guildent (na Guildent)
Guinyona (na Guinyona)
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Gulla (es Clos d’en Gulla)
Jaquetes (ses Jaquetes)
Joaní (ses Talaies d’en Joaní)
Joi (Son Joi)
Joia (na Joia)
Lleu (sa Vinya de na Lleu)
Lloca (Son Lloca)
Maleit (es Cocons d’en Maleit)
Manyana (es Torrent de na Manyana)
Mata (na Mata)
Menga (na Menga)
Mero (s’Hort d’en Mero)
Metge (na Metge)
Mira (es Pins de na Mira)
Molinera (es Pas de na Molinera)
Molts (Lo des Molts)
Moreno (Lo d’en Moreno)
Morga (es Banc de na Morga)
Morge (es Saragall d’en Morge)
Mort (Lo d’en Mort)
Mosso (es Cantó d’en Mosso)
Muda (el Sacost d’en Muda)
Muts (sa Rota des Muts)
Negre (Can Xesc Negre)
Nússol (es Tancat d’en Nússol)
Padrina (Can Padrina)
Padrines (Can Padrines)
Patera (na Patera)
Pedacet (na Pedacet)
Pelaia (Can Pelaia)
Pelat (Son Pelat)
Peleia (Ca na Peleia)
Peleia (na Peleia)
Pelleta (Can Pelleta)
Perdiu (es Caló d’en Perdiu)
Perdiva (na Perdiva)
Pesta (sa Casa d’en Pesta)
Pigi (na Pigi)
Pinco (es Carreró d’en Pinco)
Poco (Son Poco)
Porcella (sa Barraca d’en Pau Porcella)
Portes (la Sort d’en Portes)
Pujola (Son Pujola)
Racó (es Campàs des Saig des Racó)
Ramella (na Ramella)
Ranqueta (es Pinaret d’en Ranqueta)
Ravenet (sa Rota d’en Ravenet)
Rei (Cal Rei)
Reial (es Camí d’en Reial)
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Reiet (el Camp d’en Reiet)
Reina (sa Pleta de Can Reina)
Rella (sa Tanca d’en Rella)
Relleta (es Torrent d’en Relleta)
Rengo (na Rengo) 
Robacols (es Cocó d’en Robacols)
Roter (sa Tanca d’en Roter)
Rotes (Can Rotes)
Rotlo (es Camp d’en Rotlo)
Rovellat (ses Cases Velles d’en Rovellat)
Rumbo (ses Talaies d’en Rumbo)
Rutla (es Pins d’en Rutla)
Saragall (Cas Saragall)
Sec (Can Toni Sec)
Selletes (les Costes d’en Selletes)
Serena (es Carrer d’en Serena)
Serral (es Pi d’en Serral)
Sorda (Son Valenç de na Sorda)
Sucrer (es Cocons des Sucrer)
Taconera (na Taconera)
Tenre (sa Cova d’en Tenre)
Tiulot (es Torrent des Tiulot)
Toiet (Son Toiet)
Toll (Can Toll)
Torrella (es Camp d’en Torrella)
Tort (Can Tort)
Tots (Lo des Tots)
Trossos (Can Trossos)
Turó (Cas Turó)
Veça (sa Tanca d’en Veça)
Velera (na Velera)
Vell (Ca na Vell)
Vent (sa Costa d’en Vent)
Vermell (sa Pleta d’en Vermell)
Versa (es Torrent d’en Versa)
Vicari (es Clos d’en Vicari)
Vindango (sa Barraca d’en Joan Vindango)
Viola (na Viola)
Violes (ses Violes)
Virell (sa Costa d’en Virell)
Vorera (Son Vorera)
Xancado (Son Xancado)
Xàtxera (sa Rota de na Xàtxera)
Xet (Lo d’en Xet)
Xincado (Son Xincado)
Xorquet (el Tancat d’en Xorquet)
Xurina (na Xurina)

2.9.4.6. Malnoms actuals
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La relació comprèn tant malnoms tradicionals de tipus familiar, com malnoms 
aplicats a germans, com malnoms individuals.  A causa de l’extensió de la llista,  no 
s’acompanyen  d’exemples  toponímics.  Els  que  es  basen  en  prenoms  han  estat 
incorporats a les llistes respectives.

Aigües, de ses
Alzina, de s’
Amagat
Amitgers, des
Apotecaria, de s’
Ases, des
Balutxo
Bandera
Banyero, es
Banyeta
Barona
Barons
Barres
Barrió
Bassa
Bassacoll
Batallon
Batle
Batlet
Bauç, de Cas
Beato
Bets, es
Beu
Bevarró
Bielets, es
Biga
Bitla
Blaies, ses
Blanca
Blonquet
Boguet
Bogueta
Boira
Bonico
Bonjesús
Bossa
Bóta
Botiga, de sa
Botigó, des
Brut
Busques
Cabana
Cabrer

Cabrera
Cabrers
Cabrit
Calent
Calenta
Cama
Caminer
Camp Lledó, des
Campaner
Canonge
Canova
Canyamel
Capblanc
Capeller
Capità
Caranyo
Caranyos, es
Carraixet
Carrió
Carriona
Carroja
Carter
Casetes
Català
Catoi
Cavallot
Cavella
Ceda, de la
Celler
Cenrí
Claro
Clos, des
Coa
Coix
Coix, de Cas
Coixa
Colomí
Colovet
Comes
Comes, ses
Comtès
Confit
Conill

Conills, des
Cordella
Corna
Cornello
Corralets
Corriola
Cosina
Cossi
Costa, de sa
Costurer
Cotna
Cotxer
Cova, de sa
Covetes
Crestall
Creus
Curt
Curta
So n’Amer, de
Dequatres
Deu, ses
Dimoni
Dolç, des
Donat
Escaravat, s’
Escolana
Escrivà
Escrivana
Estela
Esterelles
Etxòtl·lero, s’
Eulàries, es
Fango
Fariner
Farinera
Felanitxer, es
Feo
Feo Gran
Ferrando
Ferrer
Ferreret
Ferrereta
Ferrers, de Cas
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Fesol
Fesola
Fidever
Figa
Figuerala
Formatge
Forn, des
Forner
Forneres, ses
Frare
Fred
Frites, ses
Fuster
Fuster Extern
Fusteret
Fusters, es
Galera, de sa
Galereta, de sa
Galerí
Gallet
Gambetes, es
Ganxo
Gararany
Garballó
Garriguer
Garriguera
Garrit
Garrot
Garró
Gatons, es
Gató
Gelades, ses
Gelat
Generena
Generè
Gerrer
Goiet
Goixo
Granot
Gros
Guaret Vell, des
Guerxa
Guerxo
Guillems Granes, ses
Gustinel·lo
Hoste, s’
Jana
Jaumeta
Jaumets, es

Jeu
Lepanto
Lindo
Llaneres
Llarg
Llasses
Llebres
Llesca
Llesco
Llis
Lluent
Lluenta
Madona
Madoneta
Maganet
Maimó
Maixura
Majoral
Malric
Malsà
Mamella
Manenta
Manento
Manoni
Manresa
Mar, de la 
Marc Gros
Marc Tiu
Marçala
Marge
Marines
Marino, es
Marinons
Marranxa
Martina
Mates
Mel
Meler
Menut
Meravell
Mestre, de Cas
Metge
Metles
Milà Torres, es
Mina
Mino
Miqueleta
Miqueletes, es
Miquerillo

Mitjanit
Moix
Moja
Mojaral, de Cas
Mojarala
Mola
Molí des Saig, des
Molí, des
Moliner
Molinera
Moll
Moló
Moneia, sa
Monjo
Morell, de
Morer
Moreta
Morlà
Morno
Moro
Moro de Llevant, es
Mossa
Mosso
Mosson
Mossona
Mostatxo
Muda, de Ca sa
Murer
Mut, es
Negra
Negre
Neo
Nin
Nines, de ses
Noreta
Notxe
Nova
Orells
Palles
Panxeta
Paraire
Parillo, es
Pariret
Parra
Pascolí
Patró
Pau Llarg
Paulo
Pedreres
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Pelat
Pepa
Perdiu
Perdiver
Perdut
Pere Gran
Pereta
Perlo
Perota
Pesal
Petit
Petita
Pi, de Cas
Pi, es
Piano, es
Pins, des
Pipes
Piquers, es
Plaça, de sa
Poll
Polla
Poncet
Porcella
Porfiona, sa
Porrassaret, es
Porrassaretes, ses
Porsaret, es
Portell
Portella
Potecari
Pou
Pruneres
Pubil
Pubila
Puça
Puig
Pujaleta
Pujolets, des
Pulla
Punta
Punta, de sa
Rabí
Racó
Rafal Nou, des
Rafal, des
Rafeló
Ramella
Ranqueta
Rapinya

Rasca
Ratero, el
Rave
Rebeu
Regarrec
Reiet
Reiet, de Cal
Reina
Reinaina
Relleta
Rellona
Rellons, es
Relló
Reüll
Rito
Robeta
Roca
Roig
Roig Minso
Roques, de ses
Ros
Rosera
Ròssecs
Rosset
Rossinyol
Rossis
Roter
Rovellat
Sabater
Sabatera
Sabatera, sa
Sabaters, es
Secorrimat, es
Saig, de Cas
Sales
Saliner, es
Salom
Sanç
Santa
Santo
Sard
Sastre, sa
Sauló, des
Selva
Serral, des
Serraller
Serrallers, es
Serres
Serrilles

Siulano
Sóller
Son Gató
Son Ponç, de
Son Salom, de
Sord
Sord, des
Sull
Sutro, es
Taconer
Talaia
Talaia, de sa
Talaieta
Tanca
Tanca, de sa
Tancassa
Tarongers, des
Tatau
Taverna, de sa
Teixidor
Terrassa
Terringo
Tibussa
Tibús
Timoner
Timonera
Timpanyo
Tolet
Torre, de sa
Torrelles
Torrelletes
Torrent
Torres
Torres, es
Tort, es
Traginer, es
Tramuntana
Trapasser
Trapassers, es
Trilles
Trompa
Tromper
Tudaposts
Vela
Vellana
Vent
Vergeres, ses
Verro
Vetla
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Vica
Vinater
Vinyes
Vinyola
Viuda
Viudès
Viudeta, sa
Viudos

Vives
Xabec
Xalau
Xamarrí
Xesc
Xico
Xina
Xixili

Xoixa
Xoixeta
Xomeus, es
Xorquet
Xorret
Xurí
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ESTUDI LINGÜÍSTIC

1. FONÈTICA

1.1. VOCALISME

1.1.1. Afèresis

Afecten poc més d’una trentena de topònims. Recordi’s que, com a regla general 
gràfica, recuperen la vocal perduda, si el mot en qüestió té un referent en la llengua 
comuna, però es respecta el canvi en els antropònims, malnoms en general.

Com  a  exemples  de  formes  restituïdes  es  poden  esmentar  els  següents:  les 
Abeurades (doc. les Beurades), es Caló de ses Agulles  «RÈÄ9«, es Camp de ses 
Abelles «RÈB«9«, es Clot de ses Abelles «RÈB«9«, es Garrover de ses Abelles «R
ÈB«9«, etc. 

L’exemplificació d’afèresis reflectides en les grafies adoptades té més gruix: es 
Camí de na Gosta, es Camí de ses Vencs, es Clos d’en Gulla, na Galantina (alacantina), 
Lo  d’en  Potecari,  Lo  d’en  Xet  (masculinització  d’aixeta),  es  Mitjà  des  Xorc,  Son 
Xincado (masculinització d’eixancada), es Torrent d’en Vellana, etc. 

1.1.2. Síncopes

Els  casos  de  síncope  es  localitzen  a  onze  topònims,  alguns  dels  quals  són 
simples variants d’altres. Heus ací la mostra dels més significatius: *ses Boronades > 
ses Bornades, *es Lletrerar > es Lletrar, *ses Parfalanes > ses Parfanes (cf.  flabiol > 
fabiol), *es Porrassaret > es Porsaret, *sa Talaia de s’Àliga > sa Talaia de s’Alga, sa 
Tanca de Baix des Safareig  > sa Tanca de Baix des «ÈR«S i possiblement també *na 
Garamet > na Garmet.

1.1.3. Apòcopes

Al  voltant  de  cinquanta  topònims  presenten  apòcope.  La majoria  dels  casos 
corresponen a la supressió de la vocal final dels mots esdrúixols acabats en -ia, que es 
recupera en la grafia de forma majoritària. Anotem-ne alguns exemples: àvia (Ca Mavi), 
Ca n’Eulària «ÈR, es Camí de sa Síquia È, sa Colònia «È�, l’Església «RÈÄ
«, sa Fàbrica de sa Magnèsia  «ÈE, na Guàrdies  ÈRD, sa Punta Alfàbia 
«ÈB, sa Sínia d’en Clar È. Són especialment abundosos els que contenen les 
paraules sínia i síquia.

1.1.4. Pròtesis

Se’n detecten escassos exemples,  els  quals afecten una dotzena de topònims, 
amb  els  mots  següents:  bolcador (es  Abolcadors),  dolç (es  Adolços),  noguer (es 
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Comellar  des  Noguer  «ÈÆ),  varador (s’Avarador  d’en Francina [««R«ÈDR]).  A 
l’àmbit d’estudi el mot gla es pronuncia aglà (es Corral de ses Aglaneres). 

1.1.5. Epèntesis 

Recordi’s que no es reflecteix l’epèntesi quan no la presenta normativament el 
genèric però se’n fa ressò la grafia quan es tracta d’exemples únics o que es contradiuen 
amb el parlar habitual de l’àmbit d’estudi: s’Alegaret (algaret), també dit es Falagueret 
(algaret), na Maremanya (marmanya).

1.1.6. Monoftongacions i diftongacions

Les monoftongacions es realitzen a prop de vuitanta topònims. Per regla general, 
la grafia s’adapta a la normativa, però es respecta el  canvi en els antropònims, amb 
algunes  excepcions,  que  corresponen  a  mots  molt  distanciats  formalment  (oguer < 
euguer)  o  a  antropònims  que  apareixen  sense  monoftongació a  altres  noms de  lloc 
(Aulet È«). Els mots més usuals en els quals es realitzen són quarterada R«ÈRD«
,  quartó  RÈ,  egua ÈÄ,  guaret ÈRi  aigua ÈÄ.  Afecten  els  diftongs 
decreixents  « i  « i el creixent  «. El triftong « resta diftongat. Heus ací la 
casuística:

1.1.6.1. Monoftongació de diftongs decreixents:

« > «: na Malfenera (< malfeinera).
« >  .  Respon a  una  tendència  esporàdica del  balear:  cf.  caigut >  ÈÄ,  top. 
Salairó > «ÈR, top. Alcaidús > «ÈD. A l’àmbit d’estudi es troba en el malnom 
parairet –dim. de paraire–  (es Carreró de Can Pariret, Lo d’en Pariret).
« > : sa Rota de s’Oguer (< euguer < eguer), na Sovadora (< antr. Salvadora).
« > : s’Alzina È«, es Turó de n’Aulet È«, s’Alqueria Roja.154

1.1.6.2. Monoftongació de diftongs creixents:

« > : s’Aiguavés ÄÈ, sa Barraca de s’Egua ÈÄ, Cas Guaret Vell È
RÄR«È, es Cinc Quartons RÈ, ses Deu Quarterades R«ÈRD«, na Cortal 
(< quartal) , sa Costa de sa Jaia Corema (< quaresma).
« > > : Can Pascolí (< antr. Pasqualí).

1.1.6.3. Diftongació de la o inicial en síl·laba lliure

En els mots oblada i ovella, la vocal inicial es diftonga en «, tot i que el canvi 
no es reflecteix en la grafia: sa Pesquera de ses Oblades «ÈBD«, sa Pesquera des 
Obladells «B«ÈD´, sa Pleta de ses Ovelles «È«9«.

154 La monoftongació es fa patent en els primers passos de la seqüència evolutiva: s’Alqueria > s’Auqueria 
>  s’Ucaria > sa Curia.

1991



1.1.6.4. Diftongació de triftongs:

« > : s’Aguaitador «Ä«ÈDde sa Senyora.

1.1.7. Assimilacions o harmonies vocàliques

Se’n troben a uns quaranta topònims. Es repeteixen, sobretot, en el mot sivinar i 
en  els  antropònims  Colovet  i  Xixili.  Hi  ha  canvis  que  també  són  explicables  per 
labialització i d’altres per palatalització. Vegem-ne la casuística amb alguns exemples:

«-  > - 
Col.  savinar (es Caló  des  Sivinar),  antr.  Cecili  (es Camp d’en Xixili),  clericals (es 
Quiricals). 

«-  > - 
Top. ant. Albacora (doc. també Albocora), meló (sa Barraca d’en Moló), top. ant. la Sort 
de  l’Albelló (doc. la Sort de l’Albolló).

- « > - 
na Sina-roja  (var. na Sini-roja).

- «> «- «
Adj. gropellosa (na Grapallosa), Lo d’en Pujoleta Z«È««, antr. Obradora  (var. es Pi 
de n’Abladora ).

- «> - 
Es Caló des Homes Morts È�, antr. Colaueta (na Coloveta), na Fontanella È
´«, mossèn (es Jardí d’en Mosson), el Torrent del Cul del Cove (doc. Covo).

«- > - 
Antr. Massotí «È (es Torrent de na Mussotí È).

1.1.8. Dissimilacions

Es localitzen a uns quinze topònims, segons la casuística següent:

-  > «- 
Cas Guaret Vell ÇÈ >«È.

«- « > - «
s’Era des Miqueletes È««.

-  > «- 
antr. Boronat (na Baronada), fogó (es Fegó).
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-  > «- �
sa Colònia «È�.

-  > �- «
Consolació �««È.

1.1.9. Labialitzacions

Poc més de vint  topònims  experimenten canvis  vocàlics  per  labialització,  en 
contacte sempre, òbviament, amb consonants labials o labiodentals:

1.1.9.1. En contacte amb bilabials:

bilabial oclusiva sorda: es Camí des Calàpet «È.
bilabial oclusiva sonora: s’Abeurada d’en Verro «BÈRD«, s’Abeurador «BR«ÈD
.
bilabial oclusiva nasal:  meló (sa Barraca d’en Moló), antr. Llembau < Arguimbau (sa 
Bassa d’en Llombau), es Maltès È«, almadrava (ses Modraves).

1.1.9.2. En contacte amb labiodentals:

labiodental fricativa sorda: es Faralló R«È9, ses Fermadores R«ÈDR«. 
labiodental fricativa sonora: revellada (sa Rovellada), en Vermell RÈ«.

1.1.9.3. Labialització de e neutra en posició pretònica

Sols  es  troba  a  na  Maçolinga  >  «Èï«,  antropònim  provinent  de 
Marcelinga.

1.1.10. Inflexions

 Es localitzen a poc més de cinquanta topònims. Els canvis són causats sovint pel 
veïnatge d’un so palatal.

 > E
forans (es Camps Forens ), sa Cova de sa Llanxa È´ES«.

« > 
es Camí des Velar È

«>  
top. Alacant (Alicant), top. Burjassot (ses Bordissots), antr. Ròssecs (Can Rossis), es 
Cagador de sa Geneta Ä«ÈD, adj. eixancada (Can Xincado), ant. llevanya (es Carreró 
de sa Llivanya), top. sa Cegonya (var. sa Cigonya), sa Claveguera des Pastor «ÈÆR«
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,  top.  Serenyana (var.  es  Clos  de Serinyana),  antr.  ant.  Tabussa (es Comellar  de na 
Tibussa),  es  Corral  d’en  Xabec  SÈBE,  ant.  cebolla (es  Corralet  de  na  Cibolla), 
corretjola  (les Corritxoles),  ses  Esparegueres  ««RÈÆR«,  top.  na Galdent (var.  na 
Guildent), les Genetes ZÈ««, ses Jaquetes ZÈ««, sa Mànega ÈÆ«, es Pi des 
Gegant ZÈÆ, ant. llabrell (es Ribells), ant. sejola? (ses Sitjoles), antr. Galvany, var. 
Geuany (Son Ginguany), es Torrent d’en Canyelles  Èø´«. El topònim sa Regana 
coneix una variant (sa Riana), amb una inflexió causada per la palatalització de la velar 
que després desaparegué.

> «
antr. Llinars (na Genars).

1.1.11. Tractaments excepcionals de la o àtona

A tot l’àmbit d’estudi, la  o àtona es tanca en [u] quan va seguida de i, o de u, 
tònica  o  pretònica.  En  tenim  una  excepció  en  el  topònim  sa  Glorieta,  que  no  es 
pronuncia amb [u]. Es tanca també en un cas en què, en la síl·laba següent apareix el 
diftong ai: ses Torraines È«. 

Hi ha casos esporàdics de tancament quan es troba en contacte amb una bilabial, 
oclusiva o nasal. La grafia rarament reflecteix el tancament. Ho fa en el topònim es 
Buscarró (que es pronuncia sempre amb [u]) i en es Mular i els topònims afins (que 
segueixen la normativa), tot i que és convincent la proposta etimològica de M. Duran i 
Ordinyana (2004:147-151), segons la qual el nom del cetaci deriva de la comparança del 
cap de l’animal amb una mola de molí o topogràfica. Amb contacte amb una oclusiva 
sorda, es Pontàs coneix casos de tancament entre persones de molta edat. Els exemples 
restants  tenen  una  nasal,  que  la  fa  tancar  igualment,  però  només  en  boca  d’alguns 
ancians (na Moltona  È«, Mondragó  DR«ÈÄ) o es tanca sistemàticament, 
però el mot en qüestió s’adapta a la normativa (es Morter RÈ).

1.1.12. Absència de neutralització de la a àtona

Hi ha tres  topònims  que mantenen una  a tensa en posició  àtona,  per  causes 
diferents. El cas de «È, i no *««È és pel fet d’haver-se analitzat el 
cognom com si fos *Can Pins. En ««È, i no *«««È, per influència del 
primitiu card. No és sistemàtic el cas de vocal posttònica de «ÈR, que alterna amb 
«ÈR« i obeeix possiblement a influències del castellà. 

1.1.13. Reducció de hiat

Es manifesta en un sol cas i la grafia adoptada reflecteix el canvi: paeller (Lo des 
Peller).

1.2. CONSONANTISME

1.2.1. Epèntesis
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En la grafia, no es reflecteix l’epèntesi quan no la presenta normativament el 
genèric (dial. escrui, norm. escull): s’Escull des Buits, es Esculls de sa Plana, es Esculls, 
etc. Es reflecteix quan es tracta d’exemples únics o que es condradiuen amb el parlar 
habitual de l’àmbit d’estudi: Son Giguany / Son Ginguany (antr. Galvany).

Tengui’s  present  que  el  mot  tenre,  pronunciat  sempre  així  a  la  zona,  sense 
epèntesi, s’adapta en la grafia al normatiu tendre: es Tendre de sa Teula, es Tendre des 
Faralló, però no s’hi adapta en els antropònims: sa Cova d’en Tenre.

1.2.2. Paragoges

Són presents a dos noms de lloc, l’un dels quals és satèl·lit de l’altre. Afecten el 
prenom àrab Alí, paroxíton en el topònim català de ses Fonts de n’Alis.

1.2.3. Assimilacions

1.2.3.1. Assimilacions -rs- > -ss-

Se’n troben només dos casos: a na Marcelinga > na Maçolinga i a una pronúncia 
esporàdica del topònim na Barcelona (> na Bacelona).

1.2.3.2. Assimilacions -rn- > -nn- / -n

Els parlars de Santanyí  i es Llombards ( i potser amb alguna excepció els de la 
resta dels nuclis urbans de l’àmbit) practiquen l’assimilació del grup -rn-, que en posició 
medial passa a -nn- (na Bernadina ««ÈD«, ses Bornades ÈD«, es Carnatge 
«ÈZ«) i en posició final es redueix a -n (es Comellar de l’Infern MÈE, na Forn 
È). Aquests canvis afecten poc més de setanta topònims. La no assimilació ha estat 
enregistrada en els cas ultracorrecte de Can Corna ‘cotna’ (ses Salines) i en es Fornàs 
(s’Alqueria Blanca).

1.2.3.3. Assimilacions -rl- > -l·l-

Poc més de 30 topònims registren l’assimilació del grup -rl- > -l·l- en posició 
medial, ja que en posició final només pot aparèixer en la primera persona del present 
d’indicatiu de verbs de la primera conjugació (jo parl > jo pal). En quasi tots els casos, 
trobam algun dels tres antropònims següents: Carles, Perlo i Morlà, que es pronuncien 
Cal·les,  Pel·lo i  Mol·là.  Altres exemples són es Cocó de sa Mèrlera (Mèl·lera) i  ses 
Coves d’en Carlí (Cal·lí).

1.2.4. Dissimilacions 

Diversos  exemples  mostren  dissimilacions  de  les  consonants  líquides.  Dues 
bategants propicien un canvi cap a lateral (Son Berard > Son Belard, na Berenguera > na 
Belenguera, *sa Pleta d’en [Cris]tòfor > sa P. d’en Tòfol) i viceversa (*sa Barraca d’en 
Miquelillo  > sa  B.  d’en Miquerillo,  *sa  Barraca des  Palillo  > sa  B.  des  Parillo,  sa 
Pelovella > sa Perovella).
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1.2.5. Palatalitzacions

Presenten palatalitzacions poc més de quaranta topònims. 
Per  regla  general,  es  tracta  d’un  canvi  de  la  fricativa  alveolar  sorda  per  la 

fricativa prepalatal sorda: es Campàs d’en Xixili (< Cecili), Can Pere Xina (< hip. de 
Francina),  Can  Xamarrí  (derivat  de  samarra?),  es  Cantó  de  Can  Xesc  (  <  hip.  de 
Francesc), es Carregador d’en Xanxes (< Sánchez), Sa Cisterni d’en Ferrando SÈE
, sa Cova d’en Xelià (antr. Celià), sa Cova des Xebel·linar ( < sebel·lí), na Xina-roja (< 
sina,  ‘petita  depressió’),  es  Cingle des  Xot  ÈS«,  na Xorra (< probablement *na 
Sorra)

Del canvi [Æ > [´, tenim sa Bassa d’en Llimbau (< Arguimbau) i de > [Z] sa 
Gisterneta (< cisterneta).

1.2.6. Despalatalitzacions de -ells i -ell en posició final

El so lateral palatal del segment -ellses despalatalitza sovint i es pronuncia -els 
quan es troba en posició final (Cas Vedells  «ÈD, es Mitjà des Revells  «È), 
etc.). També el segment -ell, en posició final no absoluta, es pronuncia alguna vegada 
-el (es  Portell  d’en  Clar  RÈ,  es  Portell  de  sa  Senyora  RÈ,  etc.).  Els  dos 
processos afecten quasi una quinzena de topònims.

1.2.7. Ioditzacions

Poc més de tres-cents  topònims es veuen afectats  per  la  iodització.  Sobre el 
fenomen de la iodització, vegeu J. Veny i Clar (1978b: 39-47).

1.2.7.1. Del grup C’L

Majoritàriament es tracta de mots que contenen el grup C’L llatí. Vegem la llista 
dels mots primitius amb alguns exemples.  Comencem pels casos corresponents al sufix 
(i a l’infix) -all (llat. -CULU): s’Aferrall de na Gosta ««È, s’Amarrall de s’Artet ««È
, es Camallot ««È�, Can Crestall R«È, s’Enterrossall d’en Boira ««È
,  es  Llenegall  ´««ÈÆ,  es  Mestallar  ««È9.  Possiblement  cal  afegir-hi  es 
Garballó (< margalló) Æ«RB«È9. Vegem ara la resta: es Camp de ses Abelles «RÈB«
9«, es Caló de ses Agulles «RÈÄ9«, sa Barraca de Can Conill È, ses Orelletes 
R«È9««, el Tancat de les Ovelles  «È«9«, Lo des Pareller  «R«È, sa Barraca 
d’en Rovellat  «È9, sa Cova de s’Ullal  È9, es Macs Vermells  «RÈ«. Hi 
podem afegir el cognom Trilles (Lo d’en Trilles È«) i, potser, Perelló (na Perellona 
«R«È9«).

1.2.7.2. Del grup L’Y

El grup LY també té una forta incidència: s’Aragall Blau «R«ÈÆ, es Faralló de 
ses Piquetes È««, es Quartó d’en Fulleta È9««, sa Mallola «È9�«, es Camp 

1996



des Paller «È, es Saragall de na Rosa «R«ÈÆ, sa Pedra Tallada «È9D«, s’Ullastre 
Pujador  È9R«.  Possiblement  també  cal  incloure-hi  Can  Toll  È.  Entre  els 
cognoms, tenim es Pujol d’en Fullana È9« i na Rossellona Ç«È9«.

1.2.7.3. Dels grups T’L  i G’L

El grup T’L, se circumscriu a un sol mot (vell) de molta incidència, que en llatí 
vulgar passà a  C’L: sa Barraca Vella  È«. Igualment,  G’L només es troba a una sola 
unitat lèxica (rella): es Clos d’en Rella È«9«.

1.2.7.4. Casos de iod que no provenen del llatí

Al  marge  d’aquests  grups  llatins,  hi  ha  altres  casos  de   ´ >9,  com  els 
arabismes senalla (Son Senalla «È9«), el prenom Guillem (Can Guillem Eulària ïÈ
) i els mots escull (s’Escull «ÈÆ) i gallard (s’Empenyalador d’en Gallardet ï«
9«RÈD«). En posició final, darrere i hi ha elisió: setrill (Son Setrill «ÈR)

1.2.8. Africacions

Es reflecteixen a més de quaranta-cinc topònims, trenta dels quals es basen en la 
forma femenina i en derivats de l’adjectiu roig. També truja té una certa incidència. Per 
regla  general,  la  grafia  no  reflecteix  el  fenomen,  exceptuant  l’antropònim Gítger  (< 
Gíger) i la possible varietat de figa dita sitjola (< sejola). Vegem la mostra de l’escassa 
diversitat lèxica: s’Alqueria Roja È�Z«, es Camp d’en Gítger, Can Basqueja «È«
Z«, es Morro de sa Truja ÈRZ«, es Fang d’en Magí «ÈZ, na Rajola «ÈZ�«, 
ses Sitjoles, sa Torre des Regidor «ZÈD.

1.2.9. Fricativitzacions

Hi ha deu topònims, corresponents a només quatre llocs, que es veuen afectats 
per un procés de fricativització. El pas de bategant a fricativa alveolar sorda es troba en 
un sol nom de lloc (*Ca s’Artanenc > Ca s’Astanenc). Els altres casos són passos de 
lateral palatal sonora a fricativa prepalatal sonora (*na Llinars > na Ginars, *es Rafal 
Llinars > es Rafal Ginars) i d’oclusiva velar sonora a fricativa prepalatal sonora (Son 
Galvany  > Son Geuany).

1.2.10. Sonoritzacions

La sonorització  consonàntica  afecta  una  dotzena  de  topònims  classificables, 
segons els sons, en tres apartats:

1.2.10.1. De labiodentals 

 > [v]: na Revandella (antr. *Ferrandella).
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1.2.10.2. De dentals

dentals  > [D]: na Brodat (antr. *Brotat).

1.2.10.3. De velars 

 > [Ä]: es Caló d’en Barragot (antr. *Barracot), na Galantina (< alacantina).

1.2.11. Ensordiments

Només dotze topònims reflecteixen casos d’ensordiment consonàntic. La grafia 
no reflecteix el canvi de fricativa alveolar sonora pel seu correlat sord (es Closet È«
,  es Closos  È�,  es Closos d’Allà Baix  È�,  etc.), però sí  que ho fa amb 
l’ensordiment  de  l’oclusiva  dental  (s’Enterrossall  ‘enderrossall’)  i  del  so  africat 
prepalatal (ses Botxes ‘botges’, les Corritxoles ‘corretjoles’).

1.2.12. Oclusivitzacions

En donen mostra mitja dotzena de topònims, tres dels quals són satèl·lits d’un 
altre. Els canvis poden ser de tres tipus:
 > : es Garballó ( < bargalló < margalló).
> : sa Punta Volantina > sa Punta B«È«
Z > : els Ginjolers (doc. los Gingolers155).

1.2.13. Labiodentalitzacions

1.2.13.1. De bilabials

Hom pot adduir només el cas de l’antic Son Berard (avui Son Belard) que coneix 
la variant actual de Son Velard.

1.2.13.2. D’aproximants

Poc més de cinquanta topònims testimonien el canvi del so aproximant  pel 
del  so  fricatiu  labiodental  sonor  .  Solament  se’n  reflecteix  la  grafia  en  els 
antropònims i en els casos en què el mot que es veu afectat pel canvi va precedit de 
l’article personal. Aquests en són els exemples més rellevants: sa Barraca d’en Bevarró 
(antr. Beuarró), na Clavet (antr. Clauet), es Camí des Creuers  R«È, es Camí des 
Pouàs  È, Can Fidever (antr. Fideuer), es Cauet d’en Simon  «È«, na Colava 
(antr. Colaua), na Gotleva (antr. Gotleua), na Perdiva (antr. Perdiua), Son Tovet (antr. 
Touet).

1.2.14. Nasalitzacions

155 És un cas força insegur, però a la vila de Campos sembla que alguna vegada s’ha pronunciat ÈZ 
per gínjol.
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Es pot exemplificar amb dues ocurrències. Per una banda, na Berenguera té com 
a variant na Merenguera i, per l’altra, na Vermança té la de na Mermança.

1.2.15. Caigudes de líquida en posició de coda

Hom troba més de cinquanta casos de caiguda de consonant líquida a final de 
síl·laba. Tanmateix són poques les paraules afectades. 

Els casos de caiguda de lateral es redueixen als arabismes aljub156 (pronunciat de 
manera abassegadora «ÈZ –en realitat ÈZ per fals tall sa jub– i molt rarament «
ÈZ), de gran incidència (s’Aljub de Son Pulla) i munia157, aquest sense ús, però, com a 
nom comú (s’Almunia «È«, en realitat sa Munia).

La pèrdua de bategant en el parlar de Santanyí es dóna alguna vegada quan va 
seguida de consonant fricativa sonora (cirugià ‘cirurgià’, sazir ‘sarzir’). En els topònims 
se’n  poden  resseguir  alguns  exemples:  bogit <  borgit ‘brogit’  (es  Caló  des  Bogit), 
genter ‘argenter’ (sa  Barraca de l’Amo en Paco Genter),  gila ‘argila’  (s’Argila).  La 
caiguda en el topònim *na Miranda, ara na Mianda, és difícil d’explicar. Tal vegada es 
tracta del fet   d’haver associat  la primera síl·laba al  cognom Mir, que emmudeix la 
consonant final. Es perd també en el mot abre ‘arbre’ (sa Plaça des Arbres). La caiguda 
de la bategant procedent d’una fricativa alveolar sorda rotatitzada en el mot *corerma < 
coresma ‘quaresma’ (sa Costa de sa Jaia Corema) és normal en mallorquí si va seguida 
de nasal bilabial sonora (cf. tom ‘torm’, antr. pron. Palem ‘Palerm’).

1.2.16. Caigudes excepcionals de d i g intervocàliques 

Deixant de banda el nom del pinnípede  vell marí, present a cinc topònims de 
l’àmbit d’estudi, en el qual el substantiu respon a un vedell (J. Veny, 1999: 61), només 
se’n  constaten  dos  casos,  ambdós  en  posició  pretònica:  el  topònim  na  Cols, 
presumiblement,  prové de *na Còdols, tot  i  que no es troba en situació proclítica,  a 
diferència del top. eiv. es Col Blanc (E. Ribes, 1993:71).

El topònim costaner sa Riana, que descriu una fissura de la roca, és una variant 
excepcional de sa Regana.

1.2.17. Caigudes de l’article àrab

Es manifesta a tres topònims, possiblement no tots d’origen àrab, perquè hi ha 
mots d’aquesta llengua integrats al català. Es restableix a s’Almunia, pronunciat sempre 
«È«, que coneix nombrosos noms satèl·lits (sa Tenassa de s’Almunia, es Torrent 
de s’Almunia, etc.). Cau també en el mot albufera, conservat en un possible malnom (na 
Bufera) i en la paraula almadrava ‘la teulera’ (ses Madraves).

1.2.18. Caigudes d’alveolar sonora intervocàlica

156 Cf. l’arabisme amut ‘almut’ en el parlar de Campos.
157 Cf. S’Almudaina (Montuïri), pronunciat sa Mudaina.
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Es manifesten a quasi trenta topònims, sense comptar els nombrosos can (<casa 
d’en), però comptabilitzant una desena de casos de ca (< casa) + un adjectiu aglutinat 
(canova, per exemple). Cal distingir-ne dos grups:

a) els qui tenen una posició buida provocada per la caiguda: sa Canova (casa 
nova), sa Cova Juana (jusana).

b)  els  qui  omplen  aquesta  posició  buida  amb  la  inserció  d’una  consonant 
antihiàtica: el Carrer de les Filoves (filoses), sa Clova (closa), es Gatovar (gatosar), es 
Llovar (llosar), sa Pelovella (pelosella).

1.2.19. Resolució de hiats

Quasi  quaranta  topònims  presenten  aquesta  consonant,  que  normalment  no 
reflecteix la grafia adoptada (es Banc des Llaüt ´«È, Can Coa È«, Can Reüll 
«È´, es Caüll «È´, sa Coaranya ÈRø«, es Revolt d’en Lleonard ´«ÈR
, Son Proenç RÈE). Només se’n fa ressò l’escriptura quan ocupa la posició buida 
deixada per la caiguda d’una [z] intervocàlica (sa Bassa Llova, el Carrer de les Filoves, 
sa Clova, es Gatovar, es Llovar, sa Pelovella) i en la grafia fixa d’algun cognom (es 
Caló de n’Adrover). 

1.2.20. Pronúncia de bategant en posició final

Sols es realitza en el mot vapor «ÈR, present en els topònims costaners de sa 
Cova des Vapor, es Ferro des Vapor i sa Pesquera des Vapor.

1.2.21. Ultravelarització de lateral 

Es fa present a setanta topònims. En la grafia es restableix la consonant lateral, 
excepte  en  alguns  antropònims  i  en  el  topònim  es  Bauç,  pel  fet  que  constitueixen 
exemples remarcables d’aquest canvi lingüístic. Cal tenir present que en algunes unitats 
(alqueria, alzina, Salvador, Silvano) la vocalització pot ser de vegades únicament l’inici 
d’un  procés  evolutiu  més  complicat.  Vegem,  per  ordre  alfabètic,  els  mots  afectats, 
cadascun acompanyat d’un exemple toponímic:

albacor (n’Albacor),  albardà (s’Albardà),  albelló (s’Albelló),  albercoquer (sa Tanca 
des Albercoquers),  alfàbia (sa Punta Alfàbia),  aljub158 (sa Tanca de s’Aljub),  alqueria 
(s’Alqueria Blanca),  alzina (s’Alzina Torta),  balç (es Bauç),  delfí (es Delfí),  falç (sa 
Falç), Galvany (Son Gauany), salpa (sa Pesquera de ses Salpes), Salvador (sa Cova d’en 
Salvador  Vellana,  na  Sovadora),  Selva (Can  Selva),  Silvano (Can  Pep  Siulano), 
Silvestre (na Silvestre).

1.2.22. Rotacisme

La fricativa  alveolar  sorda  es  rotatitza,  sense  trascendir  a  la  grafia,  quan  va 
seguida de les consonants sonores següents: 
158 Per regla general, a la zona estudiada, el mot aljub es pronuncia ajub i no aujub.
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/m/ (Ca Mestre Cosme È�R«, es Carreró de ses Fantasmes  «ÈR«, sa 
Casa des Esmotxadors «RtS«ÈDos, es Desmamador Ç«RD«R««ÈD, etc.). 

/b/ (es Barons Ç«RB«ÈR, ses Barques «RÈBR«, sa Quarterada de n’Esbert 
«RÈBER, etc.). 

/v/ (s’Esvaït d’en Colomí «R«È, es Violari Ç«RÈR, ses Vuit «RÈ, 
etc.). 

/d/  (ses Doblegades  «RÇD«ÈÆD«,  es  Dolç  «RÈD,  ses Pletes de Son 
Salom «Ç««RD«Ç�«È, etc.). 

/g/ (es Garrovers Ç«RÆ«È, ses Gotleves Ç«RÄÈE«, es Guaret Vell Ç«R
ÄR«È, etc.). 

/r/ Seguida d’aquesta consonant es produeix un augment de vibracions (es Racó 
de n’Amera Ç««È, es Rost «È�, es Rotons Ç«È, etc.) 

A diferència  del  que  ocorre  en  alguna  població  veïna,  seguida  de  /n/  hi  ha 
assimilació: es nin «È, desnossar «È. 

Segurament cal imputar a aquest canvi lingüístic la caiguda de l’alveolar en el 
mot dialectal corema ‘quaresma’ (sa Cova de sa Jaia Corema).

1.3. ACCENTUACIÓ

1.3.1. Desplaçaments d’accent

Es  troben  canvis  d’accentuació  a  set  topònims  (a  vuit  si  hi  incloem  la 
feminització d’un cognom). 

1.3.1.1. Amb avançament:

Can Timpanyo (< cast. tímpano?), sa Pleta d’en Timpanyo, sa Punta de sa Curria 
(< cúrria), ses Tanques d’en Llucia (antr. Llúcia), es Torrent d’en Timpanyo.

1.3.1.2. Amb regressió:

Ca na Notxe  ÈS (<  notxer), sa Tanca d’en Rado  ÈD (cog. Redó), na 
Rada ÈD« (feminització del mateix cognom).

1.4. ULTRACORRECCIONS

Els casos d’ultracorrecció són relativament pocs, tot i que alguns es repeteixen a 
diversos topònims. Els veurem detalladament.
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L’antropònim Llimbau (< Guimbau / Arguimbau) ha passat a Llembau (sa Bassa 
d’en Llembau) davant la freqüència d’evolucions com lletsó > llitsó, llabrell > llibrell, 
etc.

Del  mot  cotna,  deriva  l’antropònim  Corna  (Can  Corna),  per  causa  de  la 
pronúncia sistemàtica del grup -rn- com a -nn-, tant en posició medial com final.

El  topònim Galdent  (< llat.  GAUDENTIUS)  mostra una evolució motivada per la 
vocalització de la -l- a final de síl·laba (cf. malalt < MALE HABITU, galta < germ. gauta).

L’antropònim Llinars modifica el vocalisme i passa a Genars (es Rafal Genars, 
na Genars) davant la freqüència de canvis com gegant > gigant, jaqueta > giqueta.

El santanyinerisme cisterni ‘cisterna’, (< *cistèrnia) present a molts de topònims 
(sa Tanca de sa Cisterni) ha estat explicat per J. Coromines (DECat. s. v. cisterna) amb 
duplicats com vibra / víbria, malura / malúria, etc.

L’antropònim Versa (Es Torrent d’en Versa) ve d’un anterior vessa, o veça, com 
cossari < corsari.

El topònim na Vallespira (feminització de Vallespir) passa ocasionalment a na 
Valldespira,  possiblement  perquè  el  mot  vall en  els  topònims  sovint  va  seguit  de 
preposició. 

1.5. METÀTESIS

Apareixen a prop de setanta topònims. Veurem, ordenades alfabèticament,  les 
unitats  lèxiques  que  se’n  veuen  afectades,  cadascuna  acompanyada  d’un  exemple 
toponímic, o més d’un, si escau: 

àguila (sa Talaia de s’Àguila,159 ÈÆ«),  alacantina (na Galantina), alqueria (sa Curia 
Blanca),  brogit (es  Caló  des  Borgit),  Caietano (es  Pou  d’en  Caietano  «È), 
Constantí (la Sort d’en Contastí),  Creixell (sa Bassa d’en Carxell),  egüer (sa Rota de 
s’Oguer160), Ferrandella (na Revandella), fontanella (es Cingle de na Fontanella «È
´«,  ganivetera (na Guinavetera), Gregori (na Guergori),  hostalet (s’Hostalet  «È
«),  llabrell (es Clot des Ribell),  magraneral (es Magraneral coneix la variant  Ç«R
««ÄR«ÈR pron.  managreral),  Majoral (sa  Pleta  de  Cas  Mojaral),  margalló (es 
Garballó), pedra (sa Pedra Plana ÈRD«), processó (es Camí de sa Porfessó), Silvano 
(Can Pep Siulano). 

Un cas insegur és el de truc, que podria ser la base del topònim es Tancat d’en 
Turc, però això només és una possibilitat que cal tenir present. 

Recordem que es respecten les metàtesis en els casos següents: 

En els noms comuns: 
a) quan el mot en qüestió no és usual, popularment, a la contrada i en el lèxic 

ordinari (borgit).
b) quan, tot i sent un mot popular en el lèxic ordinari, es troba a una marcada 

distància formal del mot primitiu (ribell).
c) quan va introduït per un article personal en posició inicial (na Guinavetera).

159 El topònim sa Talaia de s’Alga conté, evolucionada, una metàtesi d’àguila, amb caiguda de la vocal 
postònica. 
160 Oguer prové d’un anterior euguer i aquest de egüer ‘el qui té cura de les egues’.
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En els antropònims: 
es  respecten gairebé totes,  amb l’única excepció de Caietano,  forma culta de 

Quietano, que es troba a una considerable distància gràfica.

2. MORFOLOGIA

2.1. ESTRUCTURES FORMALS DELS TOPÒNIMS

Es  classifiquen  ací  les  estructures  formals  de  la  totalitat  dels  topònims  que 
disposen d’entrada en aquesta obra, d’acord amb les categories gramaticals dels seus 
components. Val a dir, però, que quan dues categories s’han aglutinat per haver-hi hagut 
una pèrdua de transparència, el mot resultant, opac, s’analitza com una sola unitat. Així, 
un topònim com Ca Mavi s’adscriu a l’estructura 1.2. (nom + nom) i no a una estructura 
formada per nom + adj. + nom, com seria el cas de *Ca ma Àvia, del qual prové.

Les estructures localitzades sumen un total de 110 i s’han classificades, des de 
les més senzilles fins a les més complicades, segons l’ordre següent de les categories 
gramaticals que s’hi troben: nom, adjectiu, pronom, article, verb, adverbi i preposició. 
Les  encapçalades  pel  nombre  1  tenen  l’inici  amb  un  nom;  les  que  s’adscriuen  als 
nombres compresos des del 2 al 10 comencen amb un article; les que estan sota els 
nombres 11 i 12 s’obren amb un pronom i les que estan sota el 13 amb un adverbi.

Quant a la distribució, s’observen algunes dades interessants. L’estructura més 
freqüent és la 5.1.,  que correspon al model  es Carregador de sa Sal i  alberga 2631 
topònims. S’ha de dir que aquests recomptes es fan sobre la totalitat d’entrades, incloses 
les variants. L’estructura que segueix quantitativament és la 2.1., del model es Pontàs, i 
agombola 1543 topònims. La tercera, amb 479 topònims, és la 2.4., del model sa Dona 
Morta. N’hi ha una altra que arriba als 213 topònims i sis més que sobrepassen els 100. 
Les vuit  següents contenen entre 25 i 85 topònims i  la resta poden considerar-se de 
baixa freqüència. Moltíssimes tenen la rendibilitat baixa en extrem, fins a tal punt que 
n’hi ha quaranta que sols estan representades per un sol topònim. Així, doncs, més d’un 
62% dels topònims pertanyen a les estructures 5.1. i 2.1. Vegem-les detalladament.

2.1.1. Iniciades per nom / ...

2.1.1.1. Nom  

Model: Calonge
Nombre d’ocurrències: 49

Són  els  topònims  purs,  generalment  força  antics  i  sovint  d’etimologia 
desconeguda. Poden ser el resultat de diverses categories aglutinades quan han perdut la 
transparència. Solen ser característics de viles i nuclis majors de població, però també 
n’hi  ha  que  corresponen  a  possessions  i  a  llocs  discretíssims.  Són  noms  existents 
(Alicant,  Consolació,  Maria,  Mondragó,  Serenyana),  i  molt  sovint  desapareguts 
(Albocora, Almatmar, Samaron, Tuncar).

2.1.1.2. Nom + nom 
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Model: Cala Santanyí
Nombre d’ocurrències: 16

Generalment,  però  no  sempre,  són  noms  de  cales  (Cala  Figuera,  Cala 
Llombards). La pèrdua de la transparència permet de trobar-hi aglutinacions (Ca Mavi) i 
són rars els desapareguts (Alfaden Alquibir, Lluc Zaneta).

2.1.1.3. Nom + nom + nom 

Model: Ca Madò Teresa
Nombre d’ocurrències: 6

Estructura  de  molt  baixa  freqüència,  sempre  encapçalada  per  l’apòcope 
substantiu casa (Ca Madò Catalina, Ca Mestre Cosme).

2.1.1.4. Nom + nom + nom + nom

Model: Ca Mestre Cosme Carrió
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.1.5. Nom + nom + nom + nom + nom

Model: Ca Madò Tonina Aina Mina
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.1.6. Nom + adj. 

Model: Cala Llonga
Nombre d’ocurrències: 4

Estructura molt poc freqüent a l’àrea estudiada. Tots els exemples són noms de 
cales (Cala Gran, Cala Socarrada).

2.1.1.7. Nom + art. + nom  

Model: Can Llasses
Nombre d’ocurrències: 314

Estructura d’altíssim rendiment, que es realitza de la manera següent: ca[sa] + 
article personal masculí +  nom (Ca n’Orell, Can Baltasar);  ca[sa]  +  article personal 
femení + nom (Ca n’Estranya, Ca na Beu);  ca[sa] + article salat masculí + nom (Ca 
s’Ermità,  Cas  Canonge;  ca[sa]  +  article  salat  femení +  nom (Ca sa Viuda,  Ca ses 
Frites); ca[sa] + article literari masculí + nom (Cal Reiet). Molt rara a l’àmbit d’estudi, 
amb només tres ocurrències, és l’estructura cala + article personal + nom (Cala en Grell, 
Cala en Roqueta, Cala en Tugores).

2.1.1.8. Nom + art. + nom + nom 

Model: Can Joan Terrassa
Nombre d’ocurrències: 76
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Estructura  que  proporciona,  sobretot,  noms  de  casa  amb  prenoms  masculins 
seguits de malnom (Ca n’Andreu Canova, Can Bernat Roca). Més rarament hi apareixen 
tractaments o professions (Cal Sen Tomeu, Cas Metge Joan), o noms femenins (Ca sa 
Madona Maria, Ca sa Tia Pepa).

2.1.1.9. Nom + art. + nom + nom + nom

Model: Can Pere Antoni Comes
Nombre d’ocurrències: 8

Tots els exemples pertanyen a noms de casa (Ca l’Amo Andreu Bet) i la majoria 
reflecteixen el tractament de sen, avui del tot inusual (Cal Sen Guillem Garrot).

2.1.1.10. Nom + art. + nom + nom + adj.

Model: Can Miquel Pau Llarg
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.1.11. Nom + art. + nom + nom + prep. + nom

Model: Cal Sen Pep de Morell
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.1.12. Nom + art. + nom + nom + prep. + art. + nom 

Model: Cal Sen Miquel des Dolç
Nombre d’ocurrències: 3

Tots els exemples corresponen a noms de casa (Cal Sen Tomeu de sa Botiga, 
Can Pere Joan des Tarongers).

2.1.1.13. Nom + art. + nom + adj.

Model: Can Xesc Negre
Nombre d’ocurrències: 28

Estructura de no gaire alta freqüència que transmet noms de casa, sovint amb 
article personal, prenom i malnom-adjectiu. L’adjectiu més repetit és vell (8), seguit de 
petit (3), gros (3),  gran (2),  negre (2), llis (2),  gelat (2),  ros (2), i després, amb un sol 
cas cada un, minso, nou, llarg i amagat.

2.1.1.14. Nom + art. + nom + art. + nom + nom 

Model: Ca l’Amo en Llorenç Paulo
Nombre d’ocurrències: 14

Estructura formada, sense excepció, per  ca[sa] + art. lit.  +  amo + art. pers. + 
prenom + malnom (Ca l’Amo en Llorenç Cosina, Ca l’Amo en Tomeu Paulo).
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2.1.1.15. Nom + art. + nom  + art. + nom  + prep. + art. + nom  + adj.  

Model: Ca l'Amo en Pau des Molí Nou
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.1.16. Nom + art. + nom + prep. + art. + nom 

Model: Can Jaume de sa Talaia
Nombre d’ocurrències: 13

Tots  els  exemples  pertanyen  a  noms  de  casa  (ca +  art.  pers.,  generalment 
masculí). Hi sol haver un prenom i un malnom format per un sintagma preposicional 
que pot correspondre a un topònim (Ca n’Andreu de s’Alzina, Can Cordella de la Costa, 
Can Miquel de sa Carroja). 

2.1.1.17. Nom + art. + nom + prep. + art. + nom + prep. + art. + nom 
 Model: Can Tomeu des Camp de s'Aljub
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.1.18. Nom + art. + nom + prep. + adv. 

Model: Ca na Beu de Baix
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.1.19. Nom + art. + nom + prep. + adv. + adv.

Model: Can Sabater de Més Avall
Nombre d’ocurrències: 2

2.1.1.20. Nom + prep. + nom

Model: Cala d'Or
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.1.21. Nom + prep. + adv. 

Model: Morellet de Baix
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.2. Iniciades per art. + nom / (no seguit de preposició) ...

2.1.2.1. Art. + nom 

Model: es Pontàs
Nombre d’ocurrències: 1543

2006



Estructura simple, d’altíssim rendiment. S’hi troben topònims amb article salat 
(s’Antigor, es Barrancó, es Farratgers, s’Alzina, sa Barraca, ses Figueretes), amb article 
personal (n’Amera, na Destapada) i amb article literari (el Roser, la Miranda).

2.1.2.2. Art. + nom + nom 

Model: es Cocó Barber
Nombre d’ocurrències: 37

Estructura de rendiment més aviat baix. Reuneix noms que presenten caiguda de 
preposició i article (es Camp Lledó, sa Bassa Serra, el Rafal Baster, la Rota Cosmena).

2.1.2.3. Art. + nom + nom + adj.

Model: es Rafal Palla Gros
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.2.4. Art. + nom + adj. 

Model: sa Dona Morta
Nombre d’ocurrències: 479

Estructura de considerable rendiment. La majoria dels noms que alberga encara 
són en ús (es Claper Gros, sa Barrera Vella, es Pins Grossos, ses Coves Roges, n’Estela 
Gran, na Cosme Nova). 

2.1.2.5. Art. + nom + adj. + adj. 

Model: es Marratxí Mal Tallat
Nombre d’ocurrències: 6

Els escassos exemples són quasi tots topònims costaners (es Corb Marí Fosc, es 
Corb Marí Gros, es Corb Marí Petit).

2.1.2.6. Art. + nom + adj. + prep. + nom

Model: es Camí Vell de Consolació
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.2.7. Art. + nom + adj. + prep. + nom + nom

Model: es Camí Vell de Cala Llombards
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.2.8. Art. + nom + adj. + prep. + nom + art. + nom 

Model: ses Cases Noves de Can Maimó
Nombre d’ocurrències: 3
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Els altres dos exemples són s’Era Vella de Cas Senyor i es Mitjà Gran de Can 
Roter.

2.1.2.9. Art. + nom + adj. + prep. + art. + nom 

Model: es Pi Gros d’en Barres.
Nombre d’ocurrències: 7

Els pocs exemples quasi migparteixen la seva ubicació entre l’interior (sa Serra 
Mitjana d’en Feo) i el litoral (s’Illot Gros de na Moltona).

2.1.2.10. Art. + nom + adj. + prep. + art. + nom + nom 

Model: ses Rotes Noves d’en Pere Gran
Nombre d’ocurrències: 2

L’altre topònim amb aquesta estructura és diu es Mitjà Gran des Camp Lledó.

2.1.2.11. Art. + nom + adj. + prep. + art. + nom +  prep. + art. + nom

Model: s'Illot Petit des Racó d'en Xesc
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.2.12. Art. + nom + art. + nom

Model: es Racó n'Aulet
Nombre d’ocurrències: 3

Els  tres  topònims  amb  aquesta  estructura  estan  afectats  per  una  caiguda  de 
preposició (sa Bassa s’Inquarta, el Molí en Figueres).

2.1.2.13. Art. + nom + adv.

Model: sa Bassa Lluny
Nombre d’ocurrències: 10

Estructura de poquíssima representació, amb topònims que tenen un adverbi de 
lloc (jusà, jusana, forà, sobirà, lluny) aplicat sempre a noms de l’interior (l’Alqueria 
Sobirana, sa Bassa Juana, es Camp Forà).

2.1.3. Iniciades per art. + nom + prep. + nom / ...

2.1.3.1. Art. + nom + prep. + nom 

Model: s’Illot de Solimina
Nombre d’ocurrències: 103

2008



Estructura que afecta noms de l’interior (la Cova de Magaluf), del litoral  (sa 
Punta d’Alfàbia) i de mar endins (sa Barba de Xaloc). La seva abundositat relativa es 
deu en part al fet que s’hi troben noms de vies urbanes i interurbanes (es Carrer de 
Campos, sa Carretera de Felanitx) i, sobretot, perquè es repeteixen topònims de poca 
consolidació,  tals com ses Figueres de Moro (18 ocurrències) i  es Forn de Calç (11 
ocurrències).

2.1.3.2. Art. + nom + prep. + nom + nom 

Model: sa Pesquera de Cala Galiota
Nombre d’ocurrències: 32

Estructura de discreta presència que aglutina topònims de vies de comunicació 
(es  Carrer  de  Mestre  Onofre)  ,  indrets  que  es  localitzen  a  cales  (sa  Cova  de  Cala 
Figuereta) i noms que contenen tractaments personals (es Camp de Mestre Miquel, es 
Turó de Don Sebastià).

2.1.3.3. Art. + nom + prep. + nom + nom + nom 

Model: sa Pesquera de Mestre Tomeu Torres
Nombre d’ocurrències: 4

Tots els poquíssims topònims d’aquesta estructura contenen un genèric precedit 
d’article i un sintagma preposicional amb la paraula mestre que acompanya un prenom i 
un malnom (sa Barraca de Mestre Lluc Fariner).

2.1.3.4. Art. + nom + prep. + nom + nom + prep. + nom 

Model: s'Escar de Mestre Biel des Amitgers
Nombre d’ocurrències: 2

L’altre exemple és s’Escar de Mestre Jeroni des Molí.

2.1.3.5. Art. + nom + prep. + nom + adj. 

Model: es Cantó de Cala Llonga
Nombre d’ocurrències: 14

L’estructura seria encara més rara si no fos per la repetició de topònims situats 
generalment prop de les cases de les possessions (ses Figueres de Moro Velles).

2.1.3.6. Art. + nom + prep. + nom + adj. + prep. + art. + nom

Model: ses Figueres de Moro Velles des Molí
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.3.7. Art. + nom + prep. + nom + art. + nom 

Model: sa Pleta de Can Mel

2009



Nombre d’ocurrències: 174

Estructura de bona productivitat, formada per un article i un genèric al qual sol 
seguir, per regla general, un nom de casa unit per una preposició (sa Barraca de Can 
Fariner, es Clot de Ca ses Monges) o, més rarament, un nom de cala seguit d’article 
personal i antropònim (s’Escar de Cala en Tugores, sa Punta de Cala en Grell).

2.1.3.8. Art. + nom + prep. + nom + art. + nom + nom

Model: s'Aljub de Can Blai Mir
Nombre d’ocurrències: 11

Estructura de baix rendiment, semblant a l’anterior. Se’n diferencia perquè el 
nom de casa va seguit d’un malnom o cognom (s’Escar de Can Pere Mas, sa Torre de 
Can Gori Beu).

2.1.3.9. Art. + nom + prep. + nom + art. + nom + art. + nom

Model: es Molí de Ca l'Amo en Jeroni
Nombre d’ocurrències: 3

En els escassos exemples de tal estructura, sempre tenim un nom de casa amb la 
paraula amo (sa Cova de Ca l’Amo en Damià, sa Marina de Ca l’Amo en Llorenç).

2.1.3.10. Art. + nom + prep. + nom + prep. + nom 

Model: el Clos de Figueres de Moro
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.3.11. Art. + nom + prep. + nom + prep. + art. + nom

Model: es Cap de Paret de na Gosta.
Nombre d’ocurrències: 4

Estructura de baix rendiment que afecta dos noms del litoral i dos de l’interior.

2.1.3.12. Art. + nom + prep. + nom + prep. + art. + nom + adj.

Model: ses Figueres de Moro de ses Barreres Altes
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.3.13. Art. + nom + prep. + nom + prep. + adv. 

Model: la Tanca de Part d'Avall
Nombre d’ocurrències: 2

L’altre exemple és el de ses Figueres de Moro de Davant.

2.1.3.14. Art. + nom + prep. + nom + prep. + adv. + adv. 
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Model: ses Figueres de Moro d'Allà Baix
Nombre d’ocurrències: 2

L’altre cas és el de ses Figueres de Moro d'Allà Dalt.

2.1.4. Iniciades per art. + nom + prep. + adj. + nom 

2.1.4.1. Art. + nom + prep. + adj. + nom 

Model: sa Barraca amb Dos Curuculls
Nombre d’ocurrències: 2

El segon cas és un topònim idèntic, ubicat òbviament a un altre indret.

2.1.5. Iniciades per art. + nom + prep. + art. + nom / ...

2.1.5.1. Art. + nom + prep. + art. + nom 

Model: es Carregador de sa Sal
Nombre d’ocurrències: 2631

És l’estructura de més alt rendiment. Aplega noms de l’interior (es Camp d’en 
Rotlo), del litoral (es Bec des Xoriguer) i de mar endins (sa Barba de sa Raconada). S’hi 
arredossen topònims molt repetits com sa Tanca de s’Era (39 ocurrències).

2.1.5.2. Art. + nom + prep. + art. + nom + nom 

Model: s’Escar d’en Toni Ferrer
Nombre d’ocurrències: 150

Alberga,  sobretot,  noms  de  barraques  (sa  Barraca  d’en  Tòfol  Roca),  escars 
(s’Escar d’en Lluc Viudès) i torrents (es Torrent d’en Pere Sord). Té una respectable 
productivitat.

2.1.5.3. Art. + nom + prep. + art. + nom + nom + nom 

Model: sa Vinya de l'Amo Antoni Ramon
Nombre d’ocurrències: 9

Hi apareixen tractaments de respecte (sa Pleta de l’Amo Antoni Vidal, es Torrent 
del  Sen Tià Nin)  i  antropònims integrats  per un doble prenom al  qual  s’afegeix  un 
malnom (sa Falç d’en Pere Joan Content).

2.1.5.4. Art. + nom + prep. + art. + nom + nom + prep. + art. + nom 

Model: s'Escar del Sen Miquel des Dolç

2011



Nombre d’ocurrències: 1

2.1.5.5. Art. + nom + prep. + art. + nom + adj. 

Model: sa Punta des Racó Fondo
Nombre d’ocurrències: 119

Estructura de notable representació que tant reuneix topònims de l’interior (sa 
Creu des Camí Nou), com del litoral (sa Punta de sa Dona Morta).

2.1.5.6. Art. + nom + prep. + art. + nom + art. + nom

Model: sa Sínia de l’Amo en Marc. 
Nombre d’ocurrències: 16

Tots els escassos representants són noms de l’interior (es Pins de l’Amo en Lluc) 
i tots contenen el tractament l’amo, exceptuant-ne dos (sa Rota d’en Rafel es Caçador i 
sa Tanca des Conco en Jaume).

2.1.5.7. Art. + nom + prep. + art. + nom + art. + nom + nom 

Model: sa Pleta de l’Amo en Lluc Cordella
Nombre d’ocurrències: 7

Estructura  de  molt  baix  rendiment,  amb  noms  sempre  de  l’interior  que  tots 
contenen la paraula amo (sa Barraca de l’Amo en Joan Marines).

2.1.5.8. Art. + nom + prep. + art. + nom + art. + nom + prep. + pron. + art. + nom 

Model: ses Angoixes de l’Amo en Bernat de So n’Amer
Nombre d’ocurrències: 1

Amb 11 categories encadenades, és l’estructura més llarga localitzada entre les 
entrades d’aquest estudi, juntament amb la 2.1.5.10. Sembla que el topònim es troba al 
límit d’allò que és humanament manejable com a nom de lloc.

2.1.5.9. Art. + nom + prep. + art. + nom + art. + nom + prep. + art. + nom 

Model: sa Barraca de l'Amo en Joan de la Mar
Nombre d’ocurrències: 3

En tots els exemples intervé la paraula amo (sa Barraca de l’Amo en Miquel de 
sa Plaça, s’Escar de l’Amo en Miquel de sa Plaça).

2.1.5.10. Art. + nom + prep. + art. + nom + art. + nom + prep. + art. + nom + subst.

Model: sa Pleta de l'Amo en Joan des Camp Lledó
Nombre d’ocurrències: 1
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2.1.5.11. Art. + nom + prep. + art. + nom + adv. 

Model: es Turó de sa Cova Juana
Nombre d’ocurrències: 3

Tots tres topònims són de l’interior. Els altres dos són: es Camí des Camp Forà i 
es Carreró des Camp Forà.

2.1.5.12. Art. + nom + prep. + art. + nom + prep. + nom 

Model: s’Albardà de s’Esquena d’Ase
Nombre d’ocurrències: 15

Estructura de representació molt discreta que, exceptuant l’exemple pres com a 
model, sempre afecta noms de l’interior (es Claper de sa Vedella d’Or, ses Rotes des 
Forn de Calç).

2.1.5.13. Art. + nom + prep. + art. + nom + prep. + nom + art. + nom

Model: sa Punta de s'Illot de Can Curt
Nombre d’ocurrències: 2

El segon exemple és s’Escar d’en Tomeu de Cas Bauç.

2.1.5.14. Art. + nom + prep. + art. + nom + prep. + art. + nom 

Model: sa Punta de sa Bassa des Cabots
Nombre d’ocurrències: 154

Té una notable freqüència d’ús i alberga topònims de l’interior, sobretot noms de 
camins (es Camí des Caló des Macs), del litoral (es Cingle de s’Alt des Claper) i de mar 
endins (sa Barba des Niu de s’Àguila).

2.1.5.15. Art. + nom + prep. + art. + nom + prep. + art. + nom + adj. 

Model: es Clot de sa Quintana de sa Talaia Vella
Nombre d’ocurrències: 4

Exceptuant l’exemple pres com a model, els altres són noms costaners (es Dolç 
des Saragall de sa Talaia Vella) i poden arribar a extremes complicacions de localització 
(sa Punta des Racó de sa Punta Mitjana).

2.1.5.16. Art. + nom + prep. + art. + nom + prep. + art. + nom + prep. + nom  

Model: es Clot des Sauló de ses Figueres de Moro
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.5.17. Art. + nom + prep. + art. + nom + prep. + art. + adj. + nom 
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Model: es Racó des Mig de ses Dues Puntes
Nombre d’ocurrències: 1

El segon exemple és sa Cova des Mig des Dos Castellets.

2.1.5.18. Art. + nom + prep. + art. + nom + prep. + adv. 

Model: sa Tanca des Ametlers de Baix
Nombre d’ocurrències: 5

Tots els casos anotats corresponen a topònims de l’interior. Els  adverbis que 
presenten són baix (la Plaça del Pou de Baix) i avall (es Camí des Sòl d’Avall).

2.1.5.19. Art. + nom + prep. + art. + nom + prep. + adv. + adv. 

Model: la Bassa del Pou de Lla Baix
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.6. Iniciades per art. + nom + prep. + art. + adj. + nom

2.1.6.1. Art. + nom + prep. + art. + adj. + nom 

Model: sa Cova de ses Dues Boques
Nombre d’ocurrències: 8

Estructura de discretíssima representació, quasi sempre de topònims del litoral, 
si exceptuam un cas de l’interior (sa Rota des Mal Any) i un altre de mar endins (sa 
Barba de sa Mitja Lluna). 

2.1.7. Iniciades per art. + nom + prep. + pron. + art. + nom  /...

2.1.7.1. Art. + nom + prep. + pron. + art. + nom 

Model: sa Pleta de Son Ferrer
Nombre d’ocurrències: 85

2.1.7.2. Art. + nom + prep. + pron. + art. + nom + adj.

Model: es Carreró de Son Garrot Fondo
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.8. Iniciades per art. + nom + prep. + adv. / ...

2.1.8.1. Art. + nom + prep. + adv.

Model: sa Punta de Fora
Nombre d’ocurrències: 25

2014



Estructura  de  representació  discreta.  L’adverbi  que  hom  hi  troba  amb  més 
freqüència és baix (14 vegades). Els altres (amunt, damunt, avall, ça, prop, fora) tenen 
un ús purament testimonial.

2.1.8.2. Art. + nom + prep. + adv. + nom 

Model: es Fang de Davant Santanyí
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.8.3. Art. + nom + prep. + adv. + nom + art. + nom 

Model: ses Tanques de Darrere Can Tanca
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.8.4. Art. + nom + prep. + adv. + art. + nom 

Model: es Sementer de Davant ses Cases
Nombre d’ocurrències: 9

Estructura  de  baixa  representació,  caracteritzada  per  un  article  i  un  genèric 
acompanyats per un sintagma preposicional que pot ser «de davant ses cases» o «de 
darrera ses cases».

2.1.8.5. Art. + nom + prep. + adv. + adv. 

Model: es Pont d'Allà Baix
Nombre d’ocurrències: 6

Estructura de baixa freqüència, formada per un article i un genèric, seguits d’un 
sintagma preposicional amb dos adverbis (allà baix, aquí prop, més amunt).

2.1.8.6. Art. + nom + prep. + adv. + prep. + art. + nom 

Model: sa Tanca de Baix de sa Cova
Nombre d’ocurrències: 8

Estructura  de  poc  rendiment,  integrada  per  un  article  i  un  genèric,  més  el 
sintagma preposicional «de baix», més un altre article i un genèric.

2.1.8.7. Art. + nom + prep. + adv. + prep. + art. + nom + adj.

Model: les Rotes de Baix de la Cova Juana
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.8.8. Art. + nom + prep. + adv. + prep. + adv. 

Model: es Camp d’Amunt de Baix
Nombre d’ocurrències: 2
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L’altre exemple és es Camp d’Amunt de Dalt. 

2.1.9. Iniciades per art. + adj. + nom / ...

2.1.9.1. Art. + adj. + nom 

Model: es Mal Lloc
Nombre d’ocurrències: 31

Estructura de representació baixa, caracteritzada per tenir un article i un adjectiu 
que precedeixen un substantiu. Pot ser un numeral o ordinal (17 vegades), l’adjectiu mig 
/ mitja (8 vegades), o l’adjectiu mal (6 vegades).

2.1.9.2. Art. + adj. + nom + adj. 

Model: es Mig Cocó Petit
Nombre d’ocurrències: 2

Estructura semblant a l’anterior, amb l’afegitó d’un adjectiu. L’altre exemple és 
es Mig Cocó Gros.

2.1.9.3. Art. + adj. + nom + prep. + art. + nom 

Model: es Quatre Cantons de na Bou
Nombre d’ocurrències: 3

Els altres casos són es Tres Quartons de n’Albacor i  es Tres Quartons de na 
Martinenca. 

2.1.10. Iniciades per art + adj. + prep. + verb

2.1.10.1. Art + adj. + prep. + verb 

Model: es Mal d’Anar
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.11. Iniciades per pron. + art. + nom / ... 

2.1.11.1. Pron. + art. + nom 

Model: Son Danús
Nombre d’ocurrències: 108

Estructura  ben  representada,  encapçalada  per  la  partícula  son,  més  un  nom, 
generalment familiar.  És interessant fer constar la seva escassesa en el  terme de ses 
Salines,  on només n’hi  ha dos en l’actualitat,  més altres  dos que se’n coneixen del 
passat.
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2.1.11.2. Pron. + art + nom + nom

Model: Son Cosme Ponç
Nombre d’ocurrències: 1

És estrany el baix rendiment d’aquesta estructura, que va fer més fortuna a altres 
indrets de l’illa.

2.1.11.3. Pron. + art. + nom + adj.

Model: Son Danús Nou
Nombre d’ocurrències: 17

Es tracta de topònims amb la partícula  son,  més un nom de família,  més un 
adjectiu, sovint motivat per segregacions (petit /  gran,  vell /  nou,  curt /  llarg,  fondo  i 
blanc). El més freqüent, amb diferència, és petit, seguit de vell.

2.1.11.4. Pron. + art. + nom + prep. + nom + art. + nom 

Model: Son Vidal de Can Cordella
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.11.5. Pron. + art. + nom + prep. + art. + nom 

Model: Son Valenç des Cocó
Nombre d’ocurrències: 12

Es  tracta  de  sons,  generalment  producte  de  parcel·lacions,  que  s’han  vist 
complementats  amb  un  sintagma  preposicional  que  expressa  pertinença  al  nou 
adquiridor o a un lloc o característica física preexistent del terreny. El sistema ha fet 
fortuna a la zona de s’Alqueria Blanca (només un pertany a Santanyí, però el propietari 
és curiablanquer) i més de la meitat corresponen a establits de Son Valenç.

2.1.11.6. Pron. + art. + nom + prep. + art. + nom + nom

Model: Son Valenç d’en Tomeu Moll
Nombre d’ocurrències: 3

Estructura semblant a l’anterior, amb l’afegitó d’un malnom. Els tres exemples 
són també de s’Alqueria Blanca. 

2.1.11.7. Pron. + art. + nom + prep. + adv. 

Model: Son Danús de Dalt
Nombre d’ocurrències: 2

Òbviament, l’altre exemple és el de Son Danús de Baix. 

2.1.12. Iniciades per pron. + prep. / ...
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2.1.12.1. Pron. + prep. + nom + nom 

Model: Lo de Mestre Francisco
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.12.2. Pron. + prep. + nom + nom + nom 

Model: Lo de Mestre Bernat Orell
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.12.3. Pron. + prep. + nom + art. + nom 

Model: Lo de Cas Ferrers
Nombre d’ocurrències: 3

Els altres dos exemples són Lo de Ca sa Muda i Lo de Cas Pins.

2.1.12.4. Pron. + prep. + pron. + art. + nom 

Model: Lo de Son Sard
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.12.5. Pron. + prep. + art. + nom 

Model: Lo des Comís
Nombre d’ocurrències: 213

Estructura moderna, altament productiva, que amb un barbarisme substitueix els 
antics ço d’en, ço des, et . Entre les possibilitats de realització, Lo d’en + antropònim és 
la que té més freqüència (168 vegades), seguida a distància de Lo des –  (30), Lo de na –
(9) i els rars Lo de sa – , Lo de ses – , Lo de la – .

2.1.12.6. Pron. + prep. + art. + nom + nom 

Model: Lo d’en Gustí Pepa
Nombre d’ocurrències: 17

Estructura de baixa freqüència, semblant a l’anterior. Se’n diferencia perquè el 
posseïdor de la terra és expressat amb dos noms (Lo de na Maria Aina, Lo de sa Madona 
Lluca).

2.1.12.7. Pron. + prep. + art. + nom + art. + nom 

Model: Lo des Conco en Pep
Nombre d’ocurrències: 4
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Dels altres tres exemples, dos són igualment formats amb la paraula conco i un 
amb el mot amo (Lo de l’Amo en Jeroni).

2.1.12.8. Pron. + prep. + art. + nom + art. + nom + nom 

Model: Lo de l'Amo en Pere Ferrando
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.12.9. Pron. + prep. + art. + nom + prep. + nom 

Model: Lo d’en Pep de Morell
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.12.10. Pron. + prep. + art. + nom + prep. + pron. + art. + nom 

Model: Lo des Moliner de Son Vidal
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.12.11. Pron. + prep. + art. + nom + prep. + art. + nom

Model: Lo de sa Rota des Fusters
Nombre d’ocurrències: 5

La quasi totalitat dels exemples d’aquesta estructura són formats amb  Lo d’en 
més un topònim (en aquest cas sa Rota des Fusters).

2.1.13. Iniciades per adv. / ...

2.1.13.1. Adv. + nom

Model: Baix Morell
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.13.2. Adv. + nom + adj. 

Model: Davant Ca Nostra
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.13.3. Adv. + nom + art. + nom 

Model: Davant Can Banyeta
Nombre d’ocurrències: 2

L’altre cas és Davant Can Generè.

2.1.13.4. Adv. + nom + prep. + art. + nom 

Model: Darrere s'Hort d'en Bonet
Nombre d’ocurrències: 1
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2.1.13.5. Adv. + art. + nom 

Model: Baix sa Mosquera
Nombre d’ocurrències: 6

Són topònims  introduïts  pels  adverbis  baix,  damunt,  darrere,  davant.  El  més 
usual és el primer.

2.1.13.6. Adv. + art. + nom + prep. + pron. + art. + nom 

Model: Darrere es Molí de Son Vidal
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.13.7. Adv. + adv. 

Model: Allà Darrere
Nombre d’ocurrències: 1

2.1.13.8. Adv. + prep. + art. + nom 

Model: Baix de sa Torre
Nombre d’ocurrències: 3

Els altres dos casos són Baix des Travesser i Baix des Turó.

2.2. GÈNERE I NOMBRE

2.2.1. Gènere

2.2.1.1. Absència de concordança en el gènere

Ara i adés es troben topònims que contenen antropònims o adjectius que són de 
gènere gramatical  i  de referent femenins, però van precedits per un article masculí  i 
viceversa. Vegem-ne alguns exemples:

Amb article masculí: sa Bassa d’en Guida, es Canal d’en Rita, el Clos d’en Vidala, sa 
Costa d’en Llucia, s’Escar d’en Francina, es Rotó d’en Maria, etc. 

Amb article femení: na Borràs Petit, Cala en Tugores Petit161, Ca na Jordi, na Canonge, 
ses Clavets, na Toni, etc. Observi’s l’antropònim del darrer cas, Toni i no Tònia, que, 
juntament amb altres  casos,  mostra clarament  que els  prenoms que acompanyen els 
noms de finques iniciats amb l’article personal femení són masculins, per la qual cosa és 
millor escriure com a masculins els que només podrien tenir flexió de gènere en la seva 
forma gràfica.  D’acord amb aquesta  premissa,  és  millor  escriure na Cosme,  i  no na 
Cosma, o el citat abans de Can na Jordi i no Ca na Jòrdia.

161 Petit, i no petita, es refereix aquí a cala.
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2.2.1.2. Concordança forçada

Es pot il·lustrar amb un sol exemple prou estrident que flexiona el gènere de 
l’adjectiu gran per a després pluralitzar-lo: Lo de ses Guillems Granes. 

2.2.1.3. Masculinització

Les més de cinquanta ocurrències documentades responen a masculinitzacions 
d’antropònims realitzades a partir d’un femení ja existent en el repertori lexicogràfic 
(Llesca  → Llesco,  Santa  → Santo,  (Ai)xeta  → Xet),  o  bé  a  partir  de  la  prèvia 
feminització d’un nom comú o un antropònim que no es troba en el repertori local (fang 
→ Fanga → Fango, Manent → Manenta → Manento). A més d’aquests dos grups, hi ha 
dos antropònims que contenen masculinitzacions en -ot,  del tipus  bruixa → bruixot, 
fura → furot (dida → Didot, tiula → Tiulot).

Primer grup: Beato (sa Pleta d’en Beato), Cornello (sa Pedrera d’en Cornello), Llesco 
(s’Escar des Patró Llesco),  Mino [< possiblement  del  top. Míner]  (Can Mino Vell), 
Mosso (es Rotons d’en Mosso), Paulo (Son Paulo), Perlo (es Campàs d’en Perlo), Poco 
(Son Poco), Rito (Can Rito), Santo (s’Escar de Can Santo), Siulano (Can Pep Siulano), 
Tibús (Lo d’en Tibús), Xet (Lo d’en Xet), Xico (sa Pesquera d’en Tià Xico), Xincado 
[n’eixancada >  n’eixincada > * en Xincado] (Son Xincado).

Segon grup:  Caranyo [carall >  carany >  na Caranya >  en Caranyo] (sa Tanca d’en 
Caranyo), Fango (Son Fango), Manento (sa Cova d’en Manento).

Tercer grup: Didot (s’Hort des Didot), Tiulot (es Torrent des Tiulot).

2.2.1.4. Feminització

En les feminitzacions, tenim prenoms (sovint hipocorístics), cognoms (que de 
vegades són en realitat malnoms), malnoms i vocables comuns, que, en total, afecten 
més de cent topònims.  S’exceptuen els topònims feminitzats  que es formen amb un 
antropònim  precedit  de  l’article  femení  en  plural  (ses  Valentines,  posem  per  cas). 
Vegem-ne l’exemplificació:
Prenoms: Baltasar (es Cantó de na Baltasana), Biel (na Bielona), Cebrià (na Cebriana), 
Cion (na Ciona), Colau (na Colava), Cosme (na Cosmena), Domingo (na Dominga), 
Guillem (Lo de ses Guillems Granes), Lluc (es Clot de sa Madona Lluca), Marc (na 
Marca), Martí  (na Martina), Mostafana (na Mostafana), Nadal (na Nadala), Ponç (na 
Ponceta). Cal assenyalar que noms com na Jaume o na Pere possiblement al·ludeixen a 
propietaris masculins precedits de l’article personal femení aplicat a la terra, que és vista 
com a femenina, perquè paraules com rota o tanca són gramaticalment femenines (cf. 
na Toni, nom de tanca, i no na Tònia). 
Cognoms:  Amer (n’Amera),  Badaló  (na  Badalona),  Banús (na  Banussa),  Barber  (na 
Barbera), Barceló (na Barcelona), Baró (na Barona), Blanquer (na Blanquera), Bonet (na 
Boneta), Boronat (na Baronada, na Borronada), Borràs (el Carrer de na Borrassa), Bosc 
(sa Penya Bosca), Brotat (na Brotada), Clar (na Clara), Colau (na Colava, na Coloveta), 
Collell (na Collella), Durí (na Durina), Escolà (n’Escolana), Estrany (Ca n’Estranya), 
Ferrer (na Ferrera), Gost (na Gosta), Lledó (na Lledona), Malet (na Maleta), Manent (ses 
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Tanques de na Manenta), Mercadal (sa Tanca de na Mercadala), Mir (es Cantó de na 
Mira),  Moll  (Ca  na  Molla),  Morei  (na  Moreia),  Obrador  (n’Obradora),  Pujol  (Son 
Pujola),  Rabí  (na Rabina),  Rado [és  la  forma santanyinera del  cognom Redó],  amb 
dislocació accentual (na Rada), Ramell (na Ramella), Roger (na Rogera), Rosselló (el 
Torrent de na Rossellona), Traver (el Carrer de na Travera), Vallespir (na Vallespira), 
Venrell (na Venrella), Vic (es Torrent d’en Vica), Vidal (el Camí de na Vidala).
Malnoms: Cotona (Ca Madò Cotona), Ferrereta (es Garrover d’en Ferrereta), Figuerala 
(Can Figuerala), Galerina (na Galerina), Generè (Lo de na Generena), Grana [<  gran] 
(Lo de ses Guillems Granes), Joia (na Joia), Marçala (sa Pesquera de Ca na Marçala), 
Mojarala  [<  majoral]  (sa  Barraca  d’en  Mojarala).  No  és  fàcil  saber  si  Rectora  (na 
Rectora) ha estat un malnom o no.
Mots comuns: aljub (s’Aljub Tapada), comellar (na Comellara), revell (na Revellassa), 
volantí (sa Punta Volantina). 

2.2.1.5. Femenins dimensionals

Es detecten quatre casos de mots que en virtut de la feminització designen espais 
més grans que els seus correlats masculins. Són els femenins de clos, clot, parfalà i pla. 
Vegeu-ne els exemples: sa Clova, sa Bassa Clota, ses Parfanes, sa Plana. Cal advertir 
que  la  feminització  del  mot  parfalà,  amb  posterior  evolució,  és  una  metàfora  que 
designa una tenassa inclinada i sotaiguada.

2.2.1.6. Masculins dimensionals

El  masculí  dimensional  és  molt  més  escàs  que  el  femení.  De  fet,  les  set 
ocurrències que se’n troben es basen, totes, en el mot clap, que forma talassònims en els 
litorals de Santanyí i des Llombards. Un clap és un redol gran d’arena en fons de la mar, 
voltat de prades de posidònia: es Clap des Sivinar, es Clap de sa Bagasseta, es Clap des 
Gerret, etc.

2.2.2. Nombre

2.2.2.1. Pluralització

Hi ha dos casos de plurals analògics prou cridaners, que segueixen models com 
sedàs / sedassos: es Camp des Cardsos, es Favassos. El topònim sa Canyamel coneix, a 
més, la variant pluralitzada de ses Canyes Mels. Els cognoms Berga i Serra són la base 
dels topònims na Bergues i na Serres, i no ses Bergues i ses Serres, que s’adscriurien a 
una estructura ben freqüent (article + antropònim, en totes les flexions de gènere i de 
nombre)   que  serà  tractada  més  envant.  Els  antropònims  pluralitzats  motiven  un 
contingent de noms de lloc d’un cert gruix: Cas Perets, els Orells, sa Torre des Aulets, 
etc.

2.3. ARTICLE 

2.3.1. Article salat
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L’article procedent del llatí IPSU és el que predomina de manera abassegadora en 
els topònims, tal com passa en la llengua col·loquial a totes les Balears, exceptuant el 
municipi  de  Pollença  on  no  existeix.  El  trobam  acompanyant  unitats  lingüístiques 
d’ambdós gèneres i nombres. Vegem-ne alguns exemples:

Masculí singular: s’Amarador, es Blanquer, es Fornàs, es Turó Sord, s’Ullastre Verd.
Femení singular: s’Alzina Torta, sa Cometa, sa Cova Juana, sa Jonquereta, sa Pedrassa.
Masculí plural: es Albellons, es Barons, es Buscanyets, es Llombards, es Maressos.
Femení  plural:  ses  Blaies,  ses  Cases  Velles,  ses  Manreses,  ses  Mires,  ses  Tanques 
Grans.

També el podem trobar en posició medial: es Clos de s’Era, es Cap des Sol, es 
Cocó de sa Senyora, sa Bassa de sa Vinya, es Cocó des Buits, s’Ametler des Corbs, es 
Banyador de ses Monges, sa Vinya de ses Ànimes.

2.3.1.1. Articles salats fora de lloc

En un document dels segles XIII-XIV es troba un Rafal des Pèlec (transcrit rafal  
Despèleg, amb un article salat aglutinat), quan, com és sabut, la documentació antiga sol 
transcriure els topònims amb l’article literari, salvant alguns casos com aquest, en què es 
troba en posició medial.162

Més estrany encara és el nom d’un turó determinat per la paraula bisbe (es Turó 
des Bisbe), que sempre que es refereix a l’autoritat eclesiàstica regeix l’article formal. 
Només quan designa una part interna de l’anatomia porcina regeix el procedent d’IPSU, 
però no sembla que hagi de ser aquest el cas. De totes maneres es pot assenyalar com a 
exemple paral·lel el d’un indret de la costa nord de Cabrera que es diu  es Dimoni de 
forma majoritària.

2.3.1.2. Aglutinacions d’articles salats

La presenten  cinc  topònims,  de  vegades  només  a  través  de  variants.  En  les 
grafies no es respecten els casos de  esbarreres,  escases, però sí  espedregar (quasi no 
recollit d’altra manera) i salt (s’alt), que converteix el topònim s’Alt des Claper, en es 
Salt des Claper. Heus ací la totalitat dels casos, amb la part elidida entre parèntesis: ses 
(Es)Barreres  des  Metge,  s’Espedregar,  es  Salt  des  Claper,  sa  Tanca  de  Davant  ses 
(Es)Cases, sa Tanca de ses (Es)Barreres. 

2.3.1.3. Desaglutinacions de falsos articles salats

Els topònims Can Tolet i sa Cova d’en Tolet contenen un malnom format en un 
altre  topònim,  s’Hostalet,  a  través  d’una  metàtesi  (s’Hestolet)  i  una  posterior 
desaglutinació de la síl·laba inicial, interpretada com si fos un article (es Tolet). De la 
mateixa manera, s’Estret des Temps coneix la variant sense article, Estret des Temps, 
com si fos *es Tret des Temps i s’Estepar d’en Llambies, clar i transparent, té com a 
variant deformada ses Tapades d’en Llambies. 

2.3.2. Article literari

162 És el cas de Santa Maria des Camí, avui Santa Maria del Camí.
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Tal com succeeix en el llenguatge ordinari, la presència de l’article procedent del 
llatí  ILLU és excepcional. Cal que facem una distinció entre els topònims que contenen 
unitats  lingüístiques  que el  regeixen en la  llengua col·loquial  i  que fan que la  seva 
aparició sigui normal i esperada i els que porten unitats en les quals sobta poc o molt la 
seva compareixença. Aquests darrers són sempre femenins. Cal fer notar també que en 
plural només podem reportar el cas de ses Coves dels Reis.

2.3.2.1. Masculí

L’article masculí procedent del llatí  ILLU es fa present a noranta-dos topònims, 
sempre acompanyant mots que el regeixen en la parla ordinària. El trobam precedint 
tractaments, com amo (sa Barraca de l’Amo), senyor (sa Barraca del Senyor Toni), sen 
(Cal Sen Biel Bassa), acompanyant substantius referits a dignitats, com rei (es Corral 
del Rei), bisbe (es Carrer del Bisbe), també al costat de llocs i éssers ultraterrenals, com 
infern (es Comellar de l’Infern), dimoni (es Carreró del Dimoni), el lloc on els animals 
malalts d’una possessió feien quarentena, anomenat hospital (l’Hospital) i advocacions 
eclesiàstiques, com la mare de Déu del Roser (el Roser).

2.3.2.2. Femení

La presència de l’article femení procedent del llatí  ILLA és més discreta, ja que 
sols es mostra a vint-i-tres topònims. Cal distingir els casos en què ho fa acompanyant 
substantius que el regeixen en noms comuns, molts del quals es refereixen a conceptes 
relacionats amb la religió, com  pau (es Carrer de la Pau),  església (l’Església Vella), 
l’obra d’erecció  del  temple  (ses  Pedreres  de l’Obra),  la  pietat (la  Pietat),  els  ordes 
religiosos (la Trapa), però també amb altres, com poden ser la mar (es Carrer de la Mar), 
la  reina (es Carrer de la Reina), un partit polític (s’Escar d’en Toni de la Ceda), una 
varietat de fruita (sa Figuera de la Roca), una aglomeració urbana (la Rota de la Vila), o 
un  edifici  públic  (la  Sala).  Més  imprevisibles  són  la  Costa  (aplicat  a  una  zona  de 
l’interior) i  tal  vegada la Duana (tot i  que observam que es repeteix amb el mateix 
article a Portocolom, fora ja de l’àrea d’estudi), però sobretot noms com la Miranda, sa 
Placeta de la Canal i la Real. Cal assenyalar que, en el darrer, l’article deu ser només 
aparentment femení, ja que sembla que el topònim conté també l’article àrab aglutinat 
(*l’Arreal). El cas de la Torre Almunia, que és només una variant, no s’ha de valorar 
excessivament, pel fet que tal article només fou registrat una sola vegada.

En la documentació antiga i parcialment en la moderna, els topònims apareixen 
per  regla general  amb article  literari.  Sol  ser  així  en molts  dels  exemples  reportats: 
l’Alberg, l’Argental, el Camp de la Teulera, el Cap Negre, la Bassa Sarda, la Blanquera, 
els Closos d’en Vidal,  els  Comellars d’en Guillemó, les Castanyoles, les Fonts d’en 
Boira, les Genetes, etc.

2.3.3. Article personal 

S’estudiaran ací els topònims que contenen algun article personal, tant el masculí 
en (<  llat.  DOMINE),  com el  fem.  na  (<  llat.  DOMINA).  Seran separats  segons la  seva 
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posició, inicial o medial. En combinació amb els mots  ço (son,  so na) i  casa (can,  ca 
na) seran estudiats més envant (2.6.1. i 2.6.2., respectivament).

2.3.3.1. En posició inicial

Els topònims introduïts per un article personal tenen un interès especial, perquè 
constitueixen una mena de personalització del territori.

En  posició  inicial,  l’article  personal  masculí,  a  diferència  del  femení,  té 
escassíssimes  ocurrències.  El  motiu  de tal  diferència és  perquè el  femení  s’aplica  a 
moltíssims noms de tanques i el mot  tanca és femení. Per contra, el masculí, que és 
abundós a les zones de muntanya per als noms de colls de caça del tord,163 a la nostra 
àrea no té possibilitats de concretar-se. Tant el masculí com el femení, poden introduir 
topònims de caràcter antroponímic o bé descriptius. Hi ha casos dubtosos que no es 
poden atribuir a cap dels dos gèneres.

Seguit de noms de persona, se’n poden citar només tres casos masculins. Dos 
s’apliquen  a  sengles  tanques  de  conreu,  ambdues  començades  per  vocal  (n’Ebrí, 
n’Orell), per la qual cosa els parlants els deuen sentir com a femenins. El tercer és el 
nom d’un lledoner desaparegut que fou batejat  per l’al·lotalla que hi jugava (en Tià 
Llarg).

Seguit  de nom descriptiu,  se’n troben quatre exemples,  dels  quals  només un 
correspon a una finca (n’Ametló). Els altres tres (en Pedregós, en Saboner, en Vermell) 
pertanyen a cocons productors de sal marina. El fet que el mot cocó sigui masculí dóna 
normalitat al sistema, tot i que té poca repercussió.

En posició  inicial,  l’article  personal  femení  té  un alt  rendiment,  sobretot  per 
designar noms de tanques. El trobam a tres-cents seixanta-set topònims,  incloses les 
variants. Al litoral saliner, com a Cabrera, precedeix els noms descriptius de les illes.164 

Seguit d’un nom personal, el tenim a dos-cents tres topònims. L’antropònim pot 
ser un prenom (na Beneta, na Ciona, na Colava, na Dominga, na Felipa, na Martina), un 
cognom (na Borràs, na Cledera, na Ferrera, na Gil, na Melis, na Massota), o un malnom 
(na Garmet, na Gerrer, na Menga, na Patera, na Turca, na Viola). Observem que els 
prenoms  no  sempre  son  prenoms  femenins  habituals,  sinó  que  de  vegades  són 
feminitzacions del santoral masculí.

Seguit d’un nom descriptiu, es registren cent vint-i-set topònims. És freqüent que 
introdueixi   adjectius  (n’Antiga,  na Pelada,  na Preciosa,  na  Redona,  na  Seca),  però 
tambés substantius (na Bou, na Castellet, na Cibolla, na Clapers, na Gat, na Pedregot, na 
Rotons, na Vinyeta) i fins i tot noms o adjectius feminitzats (na Comellara, na Rosta).

Dels  topònims  precedits  d’article  personal  femení,  n’hi  ha trenta-set  que han 
estat qualificats de dubtosos, pel fet de no veure clara la seva gènesi, per més que es 
pugui intuir en alguns casos (na Bogueta, na Llagosta, na Puig, na Rengo, na Salada).  

2.3.3.2. En posició medial

163 A la zona d’Esporles abunden noms com en Bruixa, en Castellet, en Llastimós, en Timbeta, etc. (O. 
Rullan i Salamanca, 1984,  I: 121-122).  També a Valldemossa són freqüents:  en Palanca,  n’Aritja,  en 
Lloqueta, en Vent, etc. (A. SERRANO I DARDER, 1992: 23).
164 És una particularitat molt característica de la costa salinera i de Cabrera, que només reapareix molt 
tímidament en els noms de na Plana i na Bosc,  a l’arxipèlag eivissenc de ses Bledes.  Precisament a 
Eivissa, a la costa de Santa Eulària, hi ha esculls introduïts per l’article personal masculí (en Caragoler, en 
Moreneller, etc.).
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L’exemplificació  de  l’article  personal  en  posició  interna  té  nombroses 
representacions.  Únicament  interessa  mostrar  que  la  relació  comprèn casos  tant  del 
masculí  com  del  femení,  ja  sigui  seguit  de  vocal  o  de  consonant,  precedit  de  la 
preposició de: ses Angoixes d’en Rave, s’Avenc d’en Morer, sa Banyera de n’Ollers, sa 
Barraca de na Clavet,  sa Caseta de na Mossa, sa Costa de na Bandera,  es  Camí de 
n’Antiga, sa Cova de n’Escolana, etc. La caiguda de la preposició fa que pugui anar 
precedit per determinats genèrics: Cala en Grell, Cala en Tugores, el Molí en Figueres, 
es Racó n’Aulet.

2.3.4. Article arcaic

2.3.4.1. L’article lo

Entre els topònims vius, com en la llengua col·loquial, la pervivència de l’article 
arcaic lo és excepcional. De tot l’àmbit mallorquí, només es possible citar els exemples 
actuals  de  los  d’Amunt  (Alaró),  los  d’Avall  (Alaró)  i  Ca  los  Carros  (Lloseta)  i 
Caloscamps (Artà) que segurament correspon a una Cala (de) los Camps, més que a un 
Caló (d)es Camps, ja que es pronuncia amb la a tensa ÇÈ. És possible que es 
Puig de la Minyó (Inca) sigui un antic *Puig de lo Minyó165 i sa Creu de la Minyó (Inca) 
una *Creu de lo Minyó.

Dins l’àmbit  d’estudi només compareix a alguns topònims extingits,  que, per 
causa del seu caràcter únicament documental, tenen entrada en aquesta obra amb els 
corresponents articles actuals literaris. Vegem-ne uns exemples: l’Alberg (lo alberch), 
els Colomers (los Colomers), els Molins (los Molins), el Vilar (lo Vilar).

2.3.5. Caiguda d’articles

Per regla general, la caiguda d’article (salat o personal), s’esdevé conjuntament 
amb la  caiguda  de  preposició  (vegeu 2.6.1.2  i  2.6.1.3.).  En alguns casos,  però,  cau 
l’article sol, tant salat (sa Bassa d’Inquarta, sa Punta d’Alfàbia) com personal (sa Bassa 
de Llombau).

2.4. VERBS

Els verbs en els topònims són autèntiques rareses. A les Balears amb dificultats 
passen de la mitja dotzena. N’hi ha que inclouen oracions de relatiu. Poden presentar 
problemes  de  grafia.  Aquests  són  els  localitzats:  es  Cap  de  Déu-guard-lo-rei  (es 
Mercadal),166 sa Roca-que-borina (Sant Lluís),  sa Punta de s’Illot-que-es-va-endur-la-
mar (Sant Lluís), es Còdol-qui-vol-caure (Alcúdia), sa Pedra-qui-sona (Manacor), Cala 
No-hi-torns (Cabrera).

A l’àmbit d’estudi se’n pot citar un altre: es Mal d’Anar (Santanyí).

2.5. ADJECTIUS I ADVERBIS 

165 És una aguda observació que dec al Dr. Joan Miralles.
166 Els exemples menorquins són extrets del  Mapa General de Menorca, de J. Mascaró Pasarius (1946-
1951).
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2.5.1. Adjectius

2.5.1.1. Possessius

Sols es troben sis topònims en els quals apareixen possessius, en tots els casos 
arcaics i aglutinats amb el mot avi o àvia. Els usuaris entenen mavi (< ma àvia) com un 
sol mot, sense sentit, i de la mateixa manera monavi (< mon avi). Només un (sa Rota 
Monavi)  és  masculí.  Dues  vegades  tenim Ca Mavi  i  una sa  Rota  de Mavi.  Els  dos 
restants són topònims extingits (la Casa de Mavi, es Torrent de Mavi).

2.5.1.2. Numerals

Si  hi  incloem  els  partitius  i  els  ordinals  i  els  pocs  casos  substantivats,  els 
numerals  apareixen  a  quaranta-dos  topònims.  Moltes  vegades  expliciten  l’extensió 
d’una finca, mesurada en quarterades.

Dos i dues (sa Barraca amb Dos Curuculls, ses Dues Pedres) tenen tres i quatre 
ocurrències, respectivament.  Tres (ses Tres Quarterades, ses Tres Tanquetes) en té set. 
Quatre (es  Quatre Cantons,  ses Quatre Quarterades) en té  sis.  La resta de numerals 
(cinc, set, vuit, nou, deu, dotze) es troben entre una i quatre vegades (es Cinc Quartons, 
na  Set  Cèntims,  ses  Vuit  Quarterades,  els  Nou Quartons,  ses  Deu Quarterades,  ses 
Dotze.

Mig i  mitja (es  Mig  Cocó,  sa  Mitja  Lluna)  surten  quatre  i  set  vegades, 
respectivament.  Dels  ordinals,  tenim solament  primera (sa  Primera Punta)  i  l’arcaic 
terça (l’Alqueria Terça).

2.5.1.3. Gentilicis

Tenen escasses representacions i quasi sempre apareixen substantivats. Són els 
següents: astanenc [per artanenc] (Ca s’Astanenc), calabrès (ses Calabreses), campaner 
(sa Rota d’en Pere Campaner, Lo des Campaner), català (sa Mata des Català), extern (sa 
Tanca des Fuster Extern, Lo des Fuster Extern), felanitxer (es Molí d’en Felanitxer / 
Molí des Felanitxer, foraster (na Forastera), maltès (es Maltès), santanyiner (sa Pleta des 
Santanyiner).

2.5.1.4. Altres adjectius

L’adjectivació afecta al voltant d’uns quatre-cents topònims, sense incloure els 
adjectius de color. Els sis adjectius més repetits són gran (sa Cova Gran), gros (es Turó 
Gros),  llarg (es Camp Llarg)  nou (es Corrals Nous),  petit (sa Punta Petita) i  rodó (sa 
Pleta Redona).

Vegem ara exemples de prop de la seixentena d’adjectius restants, alguns dels 
quals substantivats: agut (es Rotagut), ajagut (sa Dona Ajaguda), alegre (So n’Alegre), 
alt (ses Penyes Altes),  ample (es Camí Ample),  baix (sa Cova Baixa),  bo (sa Terra 
Bona),  clar (sa Tanca de ses Mates Clares),  comú (sa Pleta Comuna),  curt (sa Punta 
Curta),  doblegat (la  Tanca  Doblegada),  dret (sa  Pedra  Dreta),  esfondrat (es  Barco 
Esfondrat), estret (es Carreró Estret), extern (sa Tanca des Fuster Extern), fondo (es Clot 
Fondo),  forà (es Camp Forà),  foradat (sa Cova Foradada),  fosc (es Corb Marí Fosc), 
gelat (Can Jaume Gelat),  graduat (s’Escola Graduada),  jove (sa Tanca des Ametlers 
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Joves),  jusà (es Pou Juà, sa Cova Juana, l’Alqueria Jusana),  llis (sa Roca Llisa),  llong 
(Cala Llonga), magre (sa Pesquera des Tords Magres), major (sa Pesquera Major), mal 
(es Mal Lloc), marí (sa Cova des Vell Marí), minso (sa Barraca d’en Roig Minso), mitjà 
(sa Punta Mitjana),  morisc (es Pou Morisc),  mosquer (sa Mata Mosquera),  murat (sa 
Porta Murada), pla (es Cocó Pla), prim (sa Punta Prima), ras (sa Pleta Rasa), reial (la 
Cova Reial),  rost (na Rosta),  rubí (es Serral Rubí),  salat (es Pou Salat),  sec (sa Bassa 
Seca),  serè (la Tanca Serena),  sobirà (l’Alqueria Sobirana),  socarrat (es Pi Socarrat), 
sord (es Turó Sord),  tapat (s’Aljub Tapada),  tendre (sa Punta Tendra),  tort (s’Alzina 
Torta), tranquil (Son Tranquil), trencat (sa Barca Trencada), vell (es Torrent Vell), ver 
(es Pi Verer), xapat (sa Pedra Xapada). 

2.5.2. Adverbis

Els  adverbis  compareixen  setanta-quatre  vegades,  distribuïts  en  seixanta-sis 
topònims. Només tres no són adverbis de lloc.

2.5.2.1. De lloc 

Són la immensa majoria. El més repetit és baix, que apareix trenta vegades (sa 
Cova de Baix, Baix de sa Torre, Baix sa Mosquera, es Pont d’Allà Baix), però dalt té 
una sola ocurrència (ses Figueres de Moro d’Allà Dalt). Estan ben representats  davant 
(Davant Can Banyeta,  Davant s’Aiguavés) i  darrere (Darrere ses Cases, es Mitjà de 
Darrere ses Cases), cadascun amb deu ocurrències. Tenen més reduïda frequència d’ús 
amunt (es Carreró d’Amunt),  avall (es Sol d’Avall) i  allà (Allà Darrere). Els restants 
són purament testimonials:  damunt (Damunt sa Talaia, sa Tanca de Damunt),  aquí (es 
Pont d’Aquí Prop),  prop (el Pontàs de Prop),  lluny (sa Bassa Lluny),  ça (es Cap de 
Ça)167 i fora (sa Punta de Fora). 

2.5.2.2. Altres adverbis

Només es registra un sol adverbi quantitatiu (més) que apareix a tres topònims 
(Can Sabater de Més Amunt, Can Sabater de Més Avall, sa Tanca de Més Amunt).  

2.6. PREPOSICIONS

De manera abassegadora, hom troba en els topònims la preposició de, combinada 
de totes les maneres possibles (de, des, del, d’en, d’): sa Punta de Migjorn, sa Bassa des 
Pinar, s’Escar del Sen Pere Vinyes, es Canal d’en Rita, sa Punta d’Alga.

Excepcionalment, tenim tres casos de preposició amb, els únics que conec a les 
Balears: sa Cova amb ses Tres Boques, sa Barraca amb Dos Curuculls (repetit). 

No es troben exemples amb la preposició a, d’altra banda raríssims a les Balears: 
Terra a s’Illot (Sant Lluís, MGMe), es Barco a Fondo (Sant Mateu d’Albarca).168

2.6.1. Caiguda de preposició (i article)

167 És una variant deformada del topònim es Cardassar.
168 E. RIBES I MARÍ (1995: 52). 
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Trenta-vuit  topònims,  incloses  les  abundoses  variants,  donen  testimoniatge 
d’algun d’aquests canvis.  La pèrdua afecta per regla general  la preposició i  l’article 
(determinat o personal), però es troben exemples en els quals només cau la preposició. 
En  un  sol  cas  (es  Pi  des  Jai  Toni)  s’han  restablert  per  complet  ambdós  elements 
gramaticals, per tal d’evitar pronúncies que resten diafanitat al topònim. És observable 
una forta tendència a la caiguda amb el genèric bassa i, més discretament, amb rafal.

2.6.1.1. Caiguda de preposició

Exemples: sa Bassa Lluny, sa Bassa s’Inquarta, Cala en Grell, Cala en Tugores, el Molí 
en Figueres, es Pi (d)es Jai Toni «ÇZÈ�, sa Pleta Morell, sa Pleta Morellet, es 
Racó n’Aulet, sa Rota Monavi.

2.6.1.2. Caiguda de preposició i article salat: 

Masculí singular: Can Bassacoll, es Pi (des) Jai Toni «ÇZÈ�.
Femení singular: sa Bassa Clota, sa Bassa Inquarta, sa Bassa Llova, sa Cova Figuera, sa 
Punta Alfàbia, es Rafal Palla, el Rafalet Palla, sa Tanca Barrera, sa Tanca Figuera, sa 
Torre Almunia, etc.
Femení plural: es Cap Salines.

2.6.1.3. Caiguda de preposició i article personal: 

Masculí: sa Bassa Llombau, sa Bassa Serra, es Camp Lledó, el Camp Morer, es Camp 
Simó, es Clot Maimó, es Cocó Barber, el Rafal Baster, es Rafal Genars, es Serral Rubí 
(?), la Tanca Sastre, etc.
Femení: la Bassa Sarda, sa Penya Bosca, la Rota Cosmena. 

2.7. CONJUNCIONS

L’absència de conjuncions en el corpus de l’àmbit d’estudi és absoluta, ja que es 
tracta d’una categoria gramatical molt rara en general i desconeguda a Mallorca pel qui 
subscriu. Aquests són els casos recopilats, sempre amb la conjunció i,  en la toponímia 
baleàrica,  bàsicament  menorquina:  na Quatre i  Cinc  (Ciutadella),169 sa  Cova (de)  sa 
Cambra i sa Cuina (Ciutadella), es Rincó Alt i Fondo (Alaior), es Bou i sa Vaca (s’Illa 
d’en Colom, Maó), l’Amo i Madona (Maó), es Mac Banda i Banda (es Vedrà, Sant 
Josep de sa Talaia). 

2.8. MORFOLOGIA DERIVATIVA 

2.8.1. Prefixos

2.8.1.1. Prefix a-

169 Els exemples menorquins són extrets del  Mapa General de Menorca, de J. Mascaró Pasarius (1946-
1951).
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De molt escàs rendiment, hom el troba en derivats del verb beure (s’Abeurada 
d’en Verro, les Abeurades, s’Abeurador de ses Perdius, s’Abeurador, etc.).

2.8.1.2. Prefix co-

És  testimonial.  El  tenim  a  dues  variants  d’un  sol  topònim  (es  Cantó  des 
Comandant Ramon, es Cantó des Comandant).

2.8.1.3. Prefix des-

Es localitza solament a tres topònims (es Desembarcador, es Desmamador, na 
Destapada).

2.8.1.4. Prefix en- (em-)

En donen mostra mitja dotzena de topònims (s’Empedrat, s’Empenyalador d’en 
Gallardet, s’Enterrossall d’en Boira, s’Enterrossall, etc.).

2.8.1.5. Prefix re- 

De tots els prefixos, és el més productiu, amb més de trenta-cinc ocurrències. La 
rendibilitat  és causada pel  fet  que genèrics com  replà o  revolt són molt  freqüents a 
l’àmbit d’estudi (es Recingle d’en Cega, es Replà de sa Cova, na Replà, es Revolt d’en 
Conill, es Revolt de sa Vela, etc.).

2.8.2. Infixos

2.8.2.1. Infix -a-

Es fa present en el femení -ana- del mot fontanella (na Fontanella, es Pouet de 
na Fontanella). 

2.8.2.2. Infix -al-

Es materialitza en genèrics molt freqüents en el litoral (s’Arenalet, es Bancalet, 
es Fondalàs, s’Hostalet, es Penyalar, es Serralet).

2.8.2.3. Infix -all-

El salva de la incompareixença un sol cas (es Camallot). 

2.8.2.4. Infix -any-

Els exemples en són escassos i giren al voltant de les mateixes unitats lèxiques 
(es Burcanyets, el Mestanyer).

2.8.2.5. Infix -ar-
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Prové del mateix sufix col·lectiu. Hom el troba, sobretot, en topònims botànics 
(es Comellaret, Lo des Porrassaret, es Pinaret, es Pinarons).

2.8.2.6. Infix -ari-

Es detecta en un sol cas (sa Barraca de s’Apotecaria).

2.8.2.7. Infix -as- 

Se’n  troben  també  exemples  en  femení  (-assa-).  Procedeix  del  mateix  sufix 
augmentatiu  i  se’n  localitzen  materialitzacions  sobretot  amb  el  genèric  costaner 
turmassot (sa Comasseta, es Turmassot de sa Creta).

2.8.2.8. Infix -atx-

L’escassa  incidència  es  redueix  a  derivats  del  mot  cova (es  Covatxell,  es 
Covatxol d’en Bóta).

2.8.2.9. Infix -eg-

Les poques vegades que apareix es concreten sempre en derivats de  pedra (en 
Pedregós, na Pedregot, sa Tanca des Pedregar).

2.8.2.10. Infix -ell-

Se’n troben també exemples en femení (-ella-). És força present, pel fet que es 
troba en el genèric  comella, molt prolífic, amb més de quaranta materialitzacions (es 
Comellar d’en Fred, na Gropellosa, Lo d’en Torrelletes).

2.8.2.11. Infix -er-

La majoria  dels  casos  són  femenins  (-era-).  Se’n  localitzen  quasi  cinquanta 
exemples,  pel  fet  que afecta el  mot  quarterada,  de gran incidència toponímica  (ses 
Banyeretes,  na Corberana,  es  Fumeral  d’en Torres,  sa  Jonquereta,  sa  Pedrereta,  sa 
Quarterada, na Solereta).

2.8.2.12. Infix -esc-

Només es troba a un sol topònim (es Cocó Pedrescós).

2.8.2.13. Infix -et-

Afecte més de deu noms de lloc, pel fet que es troba en el mot  carretera (sa 
Carretera des Presos, es Peixetó).

2.8.2.14. Infix -i-

Únicament el reflecteix un topònim (es Corbmarinet)
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2.8.2.15. Infix -is-

Se’n recull un sol exemple (la Plaça de la Carnisseria).

2.8.2.16. Infix -itx-

S’anota a uns pocs topònims, corresponents, tots, al mateix indret (es Corritxol, 
es Rotitxol, es Turritxol, es Turritxolet).

2.8.2.17. Infix -o-

Apareix a dos topònims que contenen el mot calonet (es Calonet des Macs, es 
Calonet des Saig).

2.8.2.18. Infix -ol-

Prové del mateix sufix diminutiu i se’n troben també algun cas en femení (-ola-). 
No passen de mitja dotzena (sa Bassoleta, Lo d’en Pujoleta, es Macolí, es Turritxolet). 

2.8.2.19. Infix -ot-

Se’n localitzen alguns casos en els derivats de illot (s’Illotet, s’Illotó des Dolç).

2.8.3. Sufixos

Col·lectius:

2.8.3.1. Sufix al- 

Exceptuant els col·lectius botànics, però incloent els noms de les varietats de 
figues,  prop  de  setanta  topònims  el  presenten,  distribuïts  en  una  vintena  d’unitats 
lèxiques: arenal (s’Arenal d’en Talaia), argental (l’Argental), bassal (es Bassal), boval 
(sa Boval), reial (es Camí Reial), serral (es Camp des Serral), majoral (es Carrer de Cas 
Majoral), clerical (el Clerical), clotal (el Clotal), cortal (na Cortal), verdal (na Verdal), 
fumeral (es  Fumeral  d’en  Torres),  magraneral (es  Magraneral),  marjal (sa  Marjal), 
paratjal (na Paratjal),  ullal (s’Ullal). El nom es Magraneral no té res a veure amb la 
flora, ja que  magrana és el nom d’una formació coral·lina que abunda per les aigües 
pelàgiques pròximes a Cabrera.

2.8.3.2. Sufix ar-

Afecta prop de seixanta topònims, sense tenir en compte els col·lectius botànics. 
Gairebé la meitat dels casos contenen el mot comellar (es Comellar des Molí). La resta 
d’unitats lèxiques, que no arriba a la vintena, són les següents: barracar (es Barracar), 
coconar (es  Coconar),  fossar (el  Fossar  Vell),  llosar (es  Llovar),  magranerar (es 
Magranerar),  malanyar (es  Malanyar),  mestallar (es  Mestallar),  mular (es  Mular), 
pedregar (es  Pedregar),  penyalar (es  Penyalar  de  Can  Curt),  colombar (Son 
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Colombars), codolar (la Pleta del Codolar), salobrar (es Salobrar), sitjar (el Camp d’en 
Sitjar), tenassar (es Tenassar), velar (es Velar) i sebel·linar (es Xebel·linar).

2.8.3.3. Sufix et- 

Com a indicador de col·lectivitat, només trobam el sufix -et (< llat. -ETU) a set 
topònims. El tenim en els cognoms Aulet (< llat. ILICETU, es Racó de n’Aulet, es Turó de 
n’Aulet) i  en el malnom  Carraixet (< llat.  CARICETU, Can Tomeu Carraixet).  En mots 
d’origen comú, es registren l’antic  porrasset (el  Porrasset)  i  dos casos de  vinyet (es 
Vinyet).

Augmentatius:

2.8.3.4. El sufix -às

Un total  de trenta-cinc topònims,  incloses les variants i  repeticions,  contenen 
aquest sufix, amb flexió de gènere i de nombre. Heus ací la llista: 
-às: es Campàs, es Corralàs, es Fondalàs, es Fornàs, es Morràs d’en Cànaves, es Morràs, 
es Pontàs, es Pouàs, es Racó des Fondalàs, es Torrent de s’Avencàs. 
-assa: el Camp de la Vinyassa, sa Comassa, sa Covassa, sa Pedrassa, sa Puntassa, na 
Revellassa, la Sortassa, sa Talaiassa, sa Tancassa, sa Tronassa, la Vinyassa, sa Vinyassa. 
-assos: es Bancassos, es Corralassos.
-asses: ses Paredasses, ses Pedrasses, sa Pleta de ses Tancasses, les Vinyasses. 

2.8.3.5. El sufix -ot 

Afecta més de setanta topònims, amb flexió de gènere i de nombre, excepte el 
femení plural. Se’n mostren alguns exemples:
-ot:  es  Camallot,  es  Canyot,  na  Castellot,  s’Escar  des  Didot,  s’Illot  des  Carbó,  na 
Pedregot, etc. 
-ota: Ca na Perota, la Vinyota, sa Vinyota. 
-ots: sa Bassa des Cabots, es Corralots.

Diminutius:

2.8.3.6. Sufix -arró

Sense flexió de gènere ni de nombre, només tres exemples en donen testimoni.
-arró: sa Barraca d’en Bevarró, es Buscarró, Can Bevarró.

2.8.3.7. Sufix -ell

Amb  les  pertinents  flexions  de  gènere  i  nombre,  quasi  assoleix  cinquanta 
ocurrències. En veurem alguns exemples:
-ell: Can Portell, es Covatxell, es Regatell, es Torrentell de ses Piquetes, etc.
-ella: Can Cordella, na Fontanella, sa Pelovella, na Ramella, na Revandella, etc.  
-ells: sa Pesquera des Obladells, es Regatells.
-elles: sa Barraca de n’Esterelles, ses Mascarelles, etc. 
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2.8.3.8. Sufix -el·lo

Té  escassíssim  rendiment.  Els  sis  exemples  detectats  corresponen,  tots,  al 
malnom llombarder Gustinel·lo.
-el·lo: s’Escar d’en Gustinel·lo, sa Pedrera d’en Gustinel·lo, es Tancó d’en Gustinel·lo, 
etc. 

2.8.3.9. Sufix -et

Té  una  extraordinària  productivitat,  amb  més  de  quatre-centes  vint-i-cinc 
ocurrències. Es limitarà l’exposició a diversos exemples de cadascuna de les flexions:
-et: es Banquet, es Bosquet, es Cafetet, Cal Reiet, es Campet, Can Gallet, es Canalet, es 
Cantó  d’en  Jaumet,  es  Rafalet,  es  Rostet,  etc.  Amb  mots  que  contenen  infixos: 
s’Arenalet, es Bancalet.
-eta: sa Barrereta, sa Basseta, sa Bassoleta, sa Cadireta, Cala Figuereta, Can Banyeta, 
Can Madoneta, sa Capelleta, sa Comasseta, sa Tanqueta, na Tianeta, etc. 
-ets:  Cas Perets, ses Clavets, es Corralets, Lo des Poncets, es Mollets, etc. Aglutinat 
sobre infixos: es Arenalets, es Garroverets, es Pujolets.
-etes:  ses Bassetes, ses Bornadetes, ses Casetes d’en Moll,  s’Era des Miqueletes, ses 
Fontetes,  ses  Orelletes,  ses  Peretes,  ses  Roquetes,  etc.  Sobre  infixos  tenim:  ses 
Banyeretes, ses Figueretes.

2.8.3.10. Sufix -etxo

Un sol cas en masculí plural el salva de l’oblit.
-etxos: es Rotetxos.

2.8.3.11. Sufix -í

Té  un  rendiment  de  més  de  cinquanta  ocurrències,  amb  les  corresponents 
flexions:
-í: Can Bernadí, es Carreró d’en Colomí, sa Cova des Vell Marí, es Fortí, na Massotí, es 
Rafalí, etc.
-ina: na Bernadina, s’Escar d’en Francina, na Galantina, etc. 
-ins: es Bartomins, es Galerins, s’Illot des Corbs Marins, etc.
-ines: ses Valentines.

2.8.3.12. Sufix -illo

De rendiment molt escàs, compareix a sis exemples. Falta el femení singular i el 
masculí plural.  
-illo: sa Barraca d’en Miquerillo, sa Barraca des Parillo, sa Pleta d’en Miquerillo, es 
Rebosillo, etc.
-illes: Can Serrilles.

2.8.3.13. Sufix -ingo
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De  baixíssim  rendiment,  els  vuit  exemples  detectats  corresponen  als 
antropònims Domingo, Dominga, Marcel·linga, Terringo. No té flexió de nombre.
-ingo: Can Domingo, es Turó d’en Terringo, etc.
-inga: na Dominga, es Carreró de na Marcel·linga, etc.

2.8.3.14. Sufix -ó

Amb  poc  més  de  dues-centes  ocurrències,  té  una  respectable  productivitat, 
causada sobretot per la freqüència d’unitats lèxiques com  caló,  carreró,  pletó,  rotó i 
d’altres. En la flexió, falta el femení plural. Aquesta és l’exemplificació:
-ó:  n’Ametló,  es  Barrancó,  es  Caló  de  n’Estrany,  es  Canyó,  es  Carreró  Estret,  es 
Garrigó, s’Olivó, es Pletó, es Sitjó, etc.
-ona: na Bielona, es Coll de sa Porfiona, na Guinyona, na Pericona, na Vidalona, etc.
-ons: es Calons Grans, Can Marinons Vell, Cas Gatons, es Cinc Quartons, ses Farons, 
na Moreions, es Pinarons, sa Rota des Miquelons, es Rotons, etc.

2.8.3.15. Sufix -oi

N’hi ha sols quatre exemples. Falta la flexió de nombre en ambdós gèneres.
-oi: es Caminoi de sa Ronda, es Caminoi de sa Vinya Vella, Lo d’en Canoi.
-oia: So n’Antoninoia.

2.8.3.16. Sufix -ol

És de productivitat discreta, amb prop de trenta ocurrències. En la flexió, falta el 
masculí plural. Vegeu-ne alguns exemples:
-ol:  es Bassol,  es Covatxol d’en Bóta, s’Estanyol, sa Mitja  des Siquiol,  es Pujol,  es 
Rotitxol, es Talaiol, es Torritxol, etc. 
-ola: na Bassola, sa Bassola, sa Platjola, na Pujola, sa Tanca d’en Vinyola, etc. 
-oles: ses Bassoles, les Corritxoles, ses Sitjoles. 

2.8.3.17. Sufix -utxo

Amb sols 10 ocurrències i sense femení ni flexions de nombre, és únicament 
representat pel malnom Balutxo: 
-utxo: es Collet d’en Balutxo, sa Costa d’en B., s’Escar d’en B., es Figueral d’en B., etc.

Altres:

2.8.3.18. Sufix -à

Afecta vint  topònims,  incloses les variants.  No hi  ha exemples  en plural.  La 
unitat lèxica més repetida és mitjà.
-à: es Mitjà d’en Clar, es Pou Juà.
-ana: na Corberana, sa Cova Juana, na Gaiana, sa Serra Mitjana, na Variana.

2.8.3.19. Sufix -ació

Té una sola representació.
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-ació: Consolació.

2.8.3.20. Sufix -aire

Se’n poden detectar només tres exemples, tots basats en l’antropònim Paraire. 
Serien quatre, si el sufix de ses Torraines en fos una deformació.
-aire: sa Barraca d’en Paraire, sa Rota d’en Paraire, sa Torre de Can Paraire.

2.8.3.21. Sufix -all

Presenta només cinc casos.
-all: s’Amarrall de s’Artet, Can Crestall, s’Enterrossall, Lo d’en Crestall, es Llenegall.

2.8.3.22. Sufix -ança

Sols es troba a tres topònims, variants, tots, d’un mateix lloc.
-ança: na Vermança, na Mermança.
-ances: ses Vermances.

2.8.3.23. Sufix -any

És de baix rendiment, amb només sis casos. 
-any: Can Gararany, es Claper d’en Gararany.
-anya: sa Coaranya.
-anys: es Burcanys, es Buscanys. 
-anyes: ses Coaranyes.

2.8.3.24. Sufix -ard

Mostra només quatre ocurrències. En la flexió, falta el masculí plural.
-ard: Son Belard, Son Velard.
-arda: na Genovarda.
-ardes: ses Donardes.

2.8.3.25. Sufix -ari

És d’escassa productivitat, ja que sols en podem comptar set exemples, tots del 
masculí singular.
-ari: el Clos d’en Vicari, es Confessionari, la Creu del Calvari, es Violari, etc.

2.8.3.26. Sufix -asco

Un únic cas el fa present a l’àmbit d’estudi.
-asco: Can Vilasco.

2.8.3.27. Sufix -at

El  trobam d’origen verbal  i  d’origen nominal.  Es  troben a  poc  més  de  cent 
topònims amb les quatre flexions. Vegem-ne uns exemples:
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-at: s’Arrabassat, s’Esfondrat, s’Empedrat, es Pi Socarrat, es Pou Salat, etc.
-ada:  sa  Barca  Trencada,  na  Batiada,  sa  Cova  Foradada,  na  Destapada,  s’Escola 
Graduada, s’Estacada, na Pelada, etc.
-ats: es Esfondrats, es Esfondrats des Pi des Corb. 
-ades: les Abeurades, ses Barquerades, ses Deu Quarterades, ses Piconades d’en Pau, 
etc.

Aquesta  és  la  relació  dels  infinitius  que  originen  la  flexió  verbal:  abeurar, 
alambrar, arrabassar,  arrambar,  batiar,  desferrar,  destapar,  doblegar,  empedrar, 
entrar,  esfondrar,  estacar,  foradar,  gelar,  graduar,  murar,  pelar,  piconar,  quadrar, 
rovellar, sacorrimar, salar, socarrar, tallar, tancar, tapar, tirar, trencar, vairar, xapar.

La  flexió  nominal  es  basa  en  les  següents  unitats  lèxiques:  barquera,  pla, 
quartera, racó, revell, sòl.

2.8.3.28. Sufix -atge

Es materialitza en set topònims, tots basats en els mots carnatge o passatge.
-atge: es Carnatge, el Passatge de les Planes, es Passatge de na Bassola, es Passatge de 
Son Llorenç, es Passatge de Son Morlà, es Passatge Gran, es Racó des Carnatge.

2.8.3.29. Sufix -dero

D’origen castellà,  és  present  a  cinc  topònims,  un  dels  quals  es  repeteix.  En 
alguns, però, ha estat substituït en aquest estudi pel corresponent català -dor. No se’n 
troben exemples flexionats.
-dero: s’Avarador  ««R«ÈDRd’en Francina, es Desembarcador  Ç«««R«ÈDR, 
es Matadero.

2.8.3.30. Sufix -dor (-ador, -edor, -idor)

Afecta prop de vuitanta topònims.  Té flexió de gènere i  de nombre, però els 
femenins són escassos. 
-dor: s’Amarador, s’Arrambador, es Cagador de sa Geneta, es Davallador de sa Creta, 
s’Encalentidor, es Nedador des Senyor, es Rentador de ses Monges, es Rompedor, es 
Tenyidor des Torres, etc.
-dora: sa Fermadora.
-dors: es Abolcadors, es Bufadors, es Sestadors d’en Carles, es Sestadors d’en Meler. 
-dores: ses Fermadores. 

2.8.3.31. Sufix -enc

Sols se’n troben quatre exemples. El masculí és un gentilici deformat. No hi ha 
flexió de nombre. 
-enc: Ca s’Astanenc
-enca: sa Figuera Martinenca, na Martinenca, es Tres Quartons de na Martinenca.

2.8.3.32. Sufix -eny

Els tres exemples localitzats pertanyen a una varietat de figa, la figa porquenya. 
-enya: na Porquerenya.
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-enyes: ses Figueres Porquenyes, ses Porquerenyes.

2.8.3.33. Sufix -er

És força productiu, amb unes cent quaranta ocurrències, sense comptabilitzar els 
noms d’oficis, els de les plantes i el de les pesqueres. Té flexió de gènere i de nombre. 
Vegem-ne uns exemples:
-er: es Bec des Xoriguer, es Blanquer, es Camp des Paller, es Caragoler, el Roser, es 
Sementer, es Verger, etc.
-era:  s’Aranyera,  el  Camp  de  la  Teulera,  sa  Canera,  na  Cledera,  sa  Conillera,  na 
Malfenera, etc.
-ers:  els  Colomers,  sa  Cova  des  Doblers,  s’Escar  des  Trapassers,  es  Farratgers,  es 
Rossillers, etc.
-eres: es Corral de ses Trugeres, ses Falconeres, ses Palleres, ses Pedreres, ses Teuleres.

2.8.3.34. Sufix -ès

En donen testimoni  nou topònims.  En la  flexió,  falta  el  femení  singular.  La 
consonant  final,  en  posició  intervocàlica,  de  vegades  es  realitza  com  a  sorda  i  de 
vegades com a sonora.
-ès: es Cap des Marès Mort, el Comtès de Nunó Sanç, es Comtès, s’Escar d’en Lluc 
Viudès, es Maltès, etc.
-essos: es Comtessos, es Maressos.
-eses: ses Calabreses.

2.8.3.35. Sufix -ia

Es manifesta  a  través  de quatre casos.  No apareixen casos  de plural,  l’única 
flexió possible.
-ia: sa Barraca de s’Apotecaria, s’Hortet de sa Bugaderia, la Plaça de la Carnisseria, sa 
Rectoria.

2.8.3.36. Sufix -ico

És de rendiment molt feble, sense flexió i circumscrit a dos antropònims (Bonico 
i  Perico) i a un ornitònim (ferrerico). És possible que el segon dels antropònims sigui 
una evolució de Pericó. En el cas de Bonico, sembla que es tracta d’un aragonesisme.
-ico: es Campàs d’en Perico, es Ferrerico, es Molí d’en Perico, es Pins d’en Bonico, sa 
Rota d’en Bonico, sa Tanca d’en Bonico, etc.

2.8.3.37. Sufix -ís

Apareix a cinc topònims. En la flexió, falta el femení singular. 
-ís: es Degotís d’en Carles, es Degotís d’en Tià Moro, es Llenegadís. 
-issos: es Negadissos.
-isses: ses Roquisses.

2.8.3.38. Sufix -on
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D’origen castellà, es troba a un sol topònim.
-on: es Torrent d’en Larion RÈ (< Hilarión).

2.8.3.39. Sufix -or

Se’n serveixen uns vint topònims. Se’l troba només en masculí, singular i plural.
-or: s’Altigor, s’Antigor de ses Roquisses, es Cuitor de Son Pulla, Son Tigor, etc.
-ors: es Antigors.

2.8.3.40. Sufix -ós

En donen testimoni set  topònims,  incloent-hi les variants. No hi ha exemples 
amb  flexió de nombre.
-ós: en Pedregós, es Cocó Pedrescós.
-osa: na Grapallosa, na Gropellosa, na Rabiosa.

2.8.3.41. Sufix -òs

Només n’hi ha una representació.
-òs: es Picòs.

2.8.3.42. Sufix -ull

Té una sola ocurrència.
-ull: es Caüll.

2.8.3.43. Sufix -ura

Té una sola ocurrència.
-ura: sa Ferradura.

2.8.3.44. Sufix -ut

És de molt baixa productivitat, amb sols tres exemples. Falten casos de plural.
-ut: Can Cerrut, Lo d’en Cerrut.
-uda: sa Dona Ajaguda.

2.8.4. Increments

2.8.4.1. Increment -ra

Caracteritza en llengua catalana nombroses espècies, ja siguin noms de peixos 
(gèl·lera, mòllera, etc.) com d’ocells (sól·lera, mèrlera, etc.).
-ra: es Cocó de sa Mèrlera, sa Rota de na Sàtxera.
-res: sa Font de ses Tórteres.

2.9. PARTÍCULES INDICADORES DE PROPIETAT (EN POSICIÓ INICIAL)
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2.9.1. Son / So na

2.9.1.1. Son + antropònim

La majoria dels topònims encapçalats per la partícula son (< ço d’en) van seguits 
d’un sol antropònim. Si  incloem les variants i els falsos  son, tenim un total de cent 
quaranta-dos noms de lloc.  En trobam amb un prenom (Son Boi,  Son Bernadí,  Son 
Damià, Son Magí, Son Rafeló, Son Ramon), amb un cognom, de vegades deformat (So 
n’Amer,  Son  Belard,  Son  Colombars,  Son  Coves,  Son  Jordà,  Son  Marimon,  So 
n’Oliver, Son Riera, Son Venrell),  o amb un malnom, sovint procedent d’un llinatge 
(Son Baró, Son Cabrer, Son Calent, Son Cosina, Son Fango, So n’Orell, Son Xurí).

2.9.1.2. Son + antropònim + antropònim

Tot i que a altres indrets de l’illa aquesta estructura és bastant freqüent, a l’àrea 
d’estudi només coneix una sola realització: Son Cosme Ponç.

2.9.1.3. Son + antropònim + adjectiu

Només se’n troba un sol exemple a l’àmbit d’estudi i és una variant de poca 
popularitat: Son Danús Blanc.

2.9.1.4. Son + antropònim + preposició + adverbi

Solament en tenim dues ocurrències: Son Danús de Baix, Son Danús de Dalt. 

2.9.1.5. Son + antropònim + preposició + topònim (article + nom) o referent físic (article 
+ nom)

N’hi ha quatre casos: Son Ponç de sa Marina, Son Ramon de sa Tancassa, Son 
Ramon des Camí, Son Valenç des Clot.

2.9.1.6. Son + antropònim + preposició + article personal + prenom + malnom

Se’n poden citar tres casos: Son Ramon d’en Miquel Martina, Son Valenç d’en 
Marc Estranya, Son Valenç d’en Tomeu Moll.

2.9.1.7. Son + antropònim + preposició + article personal + malnom

Només se’n troben tres exemples:  Son Valenç d’en Barres,  Son Valenç d’en 
Coix, Son Valenç de na Sorda. 

2.9.1.8. Son + antropònim + preposició + article personal + cognom

Únicament n’hi ha un cas: Son Valenç d’en Clar. 

2.9.1.9. Son + antropònim + preposició + article + nom d’ofici

2040



Sols n’hi ha dos exemples: Son Sanç des Moliner, Son Valenç des Garriguer.

2.9.1.10. Son descriptiu

Són  noms  forçosament  moderns,  creats  quan  la  partícula  ha  perdut  la 
transparència.

Es poden citar  únicament  com a segurs  els  noms de Son Punta  (es  diu  així 
perquè la finca acaba en un extrem punxagut), Son Rapinya (nom traslladat de Palma, 
per la magror del terreny) i Son Tranquil (que està situat en un camí poc transitat).

Són hipotètics, però tenen moltes probabilitats de ser descriptius els noms de 
Son Caragol, Son Fenàs, Son Roca. La probabilitat és més baixa encara en el cas de Son 
Toi.

2.9.1.11. Son de classificació dubtosa

Alguns topònims amb la partícula son tant poden ser d’origen antroponímic com 
descriptius.  Heus-los  ací:  So  n’Alegre,  Son  Benarribat,  Son  Durí,  Son  Lloca,  Son 
Perdut, Son Poco, Son Prim, Son Sec i Son Setrill.

2.9.1.12. Falsos son

Hi ha dos llocs a l’àmbit d’estudi nominats impròpiament amb un son que en el 
seu origen no ho era. És el cas de Son Maria o Son Maries (amb les variants encara més 
deformades Sor Maria i ses Sormaries), antigament i encara avui residualment Maria, i 
Son Tigor, antigament s’Antigor. 

2.9.1.13. Un son arrossegat per un article

És el cas del topònim ses Coves des Vicari, que antigament era Son Coves d’en 
Vicari. 

2.9.1.14. So na

Actualment no hi ha cap exemple viu de  so + article personal femení i només 
se’n pot aportar un d’històric, de localització desconeguda: So n’Antoninoia.

2.9.2. Ca + article o nom

2.9.2.1. Can / Ca na

Hi ha una gran desproporció entre el masculí (tres-cents trenta-tres casos) i el 
femení  (vint-i-vuit  casos).  No  es  comptabilitzen  alguns  d’aquests  topònims 
corresponents a terres en les quals no hi ha cap edifici, ja que seran tractats sota un altre 
apartat. Heus ací alguns exemples:
Can:  Ca n’Andreu Ramon, Ca n’Orell,  Can Basqueja, Can Cabrer, Can Cassot,  Can 
Garrit, Can Moro, Can Pep Ferrer, etc. 
Ca na:  Ca n’Escrivana, Ca na Beu, Ca na Coixa,  Ca na Curta, Ca na Notxe, Ca na 
Peleia, Ca na Rosera, etc.
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2.9.2.2. Cas / Ca sa / Ca ses

Es comptabilitzen trenta-dos casos de cas  en singular + tres en plural, deu casos 
de ca sa i nou casos de ca ses. Vegem-ne uns exemples:
Cas (singular): Ca s’Ermità, Ca s’Escolà, Cas Fuster, Cas Garriguer, Cas Metge Joan, 
Cas Piano, Cas Sutro, etc. 
Cas (plural): Cas Gatons, Cas Orells, Cas Perets.
Ca sa: Ca sa Garriguera, Ca sa Molinera, Ca sa Tia Pepa, Ca sa Viudeta, etc. 
Ca ses: Ca ses Comes, Ca ses Frites, Ca ses Monges, Ca ses Tereses, etc. 

2.9.2.3. Cal

Els exemples de cal es combinen amb lexemes que porten sempre article literari 
en la llengua col·loquial, tals com amo (setze casos), reiet (dos casos) i sen (deu casos): 
Cal: Ca l’Amo en Jaume Puig, Ca l’Amo en Tomeu Coa, Cal Reiet, Cal Sen Biel Bassa, 
Cal Sen Pep de Morell, etc. 

2.9.2.4. Terrenys sense casa introduïts per Can, Cas (singular o plural), Ca na

Dels indrets nominats amb la contracció de casa que corresponen a terres sense 
cap edificació, n’hi ha tretze casos:
Can: Can Llasses, Can Pedacet, Can Racó, etc.
Cas (singular): Cas Fidever.
Cas (plural): Cas Vedells.
Ca na: Ca na Jordi.

2.9.3. Lo de 

El  castellanisme  lo,  òbviament  molt  recent,  té  una  gran difusió  per  designar 
parcel·les menors. Equival a l’antic  ço, que combinat amb la preposició  de i l’article 
personal en va originar la partícula son, avui inactiva en combinació amb l’antroponímia 
i  d’inventari  obert  per  formar  noms  descriptius  que  res  no  tenen  a  veure  amb  el 
significat antic de la partícula. Els topònims iniciats per  lo de són dos-cents quaranta-
vuit, incloses les variants.

2.9.3.1. Lo de + article + antropònim masculí

La majoria dels neotopònims que s’inicien amb l’article neutre  lo, exactament 
dos-cents denou,  contenen un antropònim masculí.  Els podem subdividir segons les 
estructures següents:
Lo d’en + un malnom (Lo d’en Biga, Lo d’en Fariner, Lo d’en Metles, etc.).
Lo d’en +  un prenom i un malnom (Lo d’en Gustí Pepa, Lo d’en Llorenç Morer, Lo 
d’en Pep de Morell, Lo d’en Xesc Bord, etc.).
Lo d’en + un cognom (Lo d’en Burguera, Lo d’en Danús, Lo d’en Ginard, etc.).
Lo de + una fòrmula de tractament + un prenom –seguit o no de malnom–  (Lo de l’Amo 
en Jeroni, Lo de l’Amo en Pere Ferrando, Lo de Mestre Bernat Orell, Lo de Mestre 
Francisco).
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Lo des (singular) + un malnom (Lo de s’Escaravat, Lo des Batlet, Lo des Cabo, Lo des 
Fuster Extern, etc.).
Lo des (plural) + un malnom (Lo des Caranyos, Lo des Piquers, Lo des Rellons, etc.). 

2.9.3.2. Lo de + article + antropònim femení

Estructura present a desset topònims, subdividibles de la manera següent:
Lo de la + malnom (Lo de la Ceda).
Lo de na + prenom (+ malnom) o malnom sol (Lo de na Baltasana, Lo de na Biela, Lo 
de na Maria Aina, Lo de na Nofra Moja, Lo de na Cossi, Lo de na Generena, etc.).
Lo de sa + malnom –precedit o no de fórmula de tractament–  (Lo de sa Madona Lluca, 
Lo de sa Sabatera, etc.).
Lo de ses + malnom –precedit o no de prenom–  (Lo de ses Forneres, Lo de ses Guillems 
Granes).

2.9.3.3. Lo de + topònim o nom de casa

En trobam dotze casos. Tant el topònim com el nom de casa fa la funció de 
malnom. Vegeu-ne uns exemples: 
Lo de + topònim (Lo de sa Rota des Fusters, Lo de ses Pruneres, Lo de Son Sard, Lo des 
Bauç, Lo des Molí des Velar, etc.).
Lo de + nom de casa (Lo de Ca sa Muda, Lo de Cas Ferrers, Lo de Cas Pins).

2.10. ASPECTES MORFOLÒGICS DE L’ANTROPONÍMIA

2.10.1. Hipocorístics

2.10.1.1. Masculins

Són  cent  quaranta-vuit  els  topònims  que  contenen  hipocorístics  masculins. 
S’anoten per ordre de freqüència, amb un o dos exemples, primer els catalans i després 
els  de  procedència  castellana.  Cal  assenyalar que  aquests,  tot  i  la  seva  procedència 
exògena,  segueixen  el  sistema autòcton  de  conservar  el  segment  final  i  de  vegades 
presenten adaptacions fonètiques. Entre parèntesis, s’indica el nom primitiu seguit del 
nombre d’ocurrències. Se segueix l’ordre de freqüències d’aparició, de major a menor.

Catalans:  Toni (Antoni,  26),  sa  Paret  d’en  Toni,  s’Escar  d’en  Toniet;  Tià 
(Sebastià, 19), es Degotís d’en Tià Moro; Tomeu (Bartomeu, 17), sa Bassa d’en Tomeu 
Salom; Biel (Gabriel, 15), sa Barraca d’en Biel Garriguer, es Clos d’en Bielet, sa Rota 
des Bielets;  Colau (Nicolau, 13), Can Colau Roger;  Pep (Josep, 13), Cal Sen Pep de 
Morell; Nofre (Onofre,  9),  Can  Nofre  Ros;  Gustí (Agustí,  8),  sa  Pleta  d’en  Gustí 
Blonquet, es Castellets des Gustinel·los;  Xesc (Francesc, 7), es Caló des Xescs;  Tòfol  
(Cristòfol,  5),  Can  Tòfol  Roca; Gori (Gregori,  3),  s’Era  d’en  Gori  Sales;  Ventura 
(Bonaventura, 2), es Camp d’en Ventura; Xomeu (Bartomeu, 2), na Xomeu, sa Cova des 
Xomeus; Norat (Honorat, 1), Can Norat; Xim (Joaquim, 1), Lo d’en Xim.

Castellans: Sidoro (Isidoro, 2), sa Barraca d’en Sidoro; Xisco (Francisco, 2), Can 
Xiscos; Cinto (Jacinto, 1), es Escalons d’en Cinto; Larion (Hilarión, 1), es Torrent d’en 
Larion; Paco (Francisco, 1), sa Barraca de l’Amo en Paco Genter.
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2.10.1.2. Femenins

Els  hipocorístics  femenins  són  molt  més  escassos  que  els  masculins,  ja  que 
només apareixen en trenta-quatre ocasions i sovint ho fan a través de malnoms portats 
per homes. Vegem com es distribueixen.

Bet (Elisabet, 7), Can Bet, ses Tanques des Bets; Xina (Francina, 7), sa Rota d’en 
Xina; Pepa (Josepa, 5), Ca na Pepa; Biela (Gabriela, 4), na Biela, na Bielona; Colaua 
(Nicolaua, 2), na Colava, na Coloveta; Tiana (Sebastiana, 2), na Tianeta; Nofra (Onofra, 
1), Lo de na Nofra Moja; Noreta (Elionor, 1), sa Tanca d’en Noreta; Tiu (Beatriu, 1), sa 
Barraca  d’en  Tòfol  Marc  Tiu;  Tonina (Antonina,  1),  Ca  Madò Tonina  Aina  Mina; 
Vadora (Salvadora, 1),  la Possessió d’en Joan Vadora;  Ventura (Bonaventura, 1) na 
Ventura.

2.10.2. Antropònims amb sufix augmentatiu

2.10.2.1. Masculins

Es troben a desset topònims un total de sis antropònims amb el sufix -ot. Vegem-
los amb alguns exemples:  Barragot (es Caló d’en Barragot,  es  Rost  d’en Barragot), 
Bielot (es  Clos  d’en  Bielot),  Cavallot (ses  Tanques  d’en  Cavallot),  Carabassot (es 
Serral d’en Carabassot), Mariot (Can Mariot), Tiulot (es Torrent des Tiulot).

2.10.2.2. Femenins

Sols se’n poden anotar dos casos, un dels quals masculinitzat: Ca na Perota, na 
Mariot.

2.10.3. Antropònims amb sufix diminutiu

2.10.3.1. Sufixos aplicats a antropònims masculins

S’apliquen  a  quasi  dos-cents  vint  topònims,  ja  siguin  prenoms,  malnoms  o 
cognoms.  El  més  productiu  és  -et.  S’inclouen  els  sufixos  gramaticalment  femenins 
aplicats a personatges masculins.

-ell: Portell (es Turons d’en Portell), Virell ? (sa Costa d’en Virell).

-ella (portat per personatges masculins):  Cordella (es Pi d’en Cordella),  Esterelles (sa 
Barraca de n’Esterelles), Mamella (sa Tanca d’en Mamella),  Ramella (ses Basses d’en 
Ramella), Torrelles (sa Vinya d’en Torrelles).

-elleta (portat per personatges masculins): Torrelletes (Lo d’en Torrelletes).

-el·lo: Gustinel·lo (s’Escar d’en Gustinel·lo, es Castellets des Gustinel·los).

-et: Aulet (sa Torre de n’Aulet), Barraixet (es Pins d’en Barraixet), Batlet (Cas Batlet), 
Bernadet (sa Roca d’en Bernadet),  Bielet (Can Bielet, sa Rota des Bielets),  Blonquet 
(Can  Gustí  Blonquet),  Busqueret (Cas  Busqueret),  Carritxeret (sa  Costa  des 
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Carritxeret),  Colovet  (Colauet) (sa  Creu  de  Can  Colovet),  Cosmet (sa  Tanca  d’en 
Cosmet),  Ferreret (Can Tomeu Ferreret),  Gallardet  (s’Empenyalador d’en Gallardet), 
Gallet (Can Gallet), Goiet (Lo d’en Goiet), Jaumet (es Cantó d’en Jaumet, es Coster des 
Jaumets), Maganet (sa Conca d’en Maganet), Miquelet (sa Vela d’en Miquelet), Mulet  
(la Sort d’en Mulet), Pariret (Parairet) (Lo d’en Pariret), Peret (sa Rota d’en Peret, Can 
Perets),  Poncet (s’Hort d’en Poncet), Porrassaret   (Lo des Porrassaret), Ramonet (Son 
Ramonet), Ravenet (sa Barraca d’en Ravenet), Reiet (el Camp d’en Reiet), Rosset (Can 
Rosset),  Simonet (es  Revolt  d’en  Simonet),  Toiet  (Son  Toiet),  Toniet (s’Escar  d’en 
Toniet),  Ravenet (sa  Barraca  d’en  Ravenet),  Tolet  (Hostalet) (sa  Cova  d’en  Tolet), 
Tovet (Son Tovet), Xorquet (el Tancat d’en Xorquet), Xorret (Cas Xorret).

-eta (portat per personatges masculins): Banyeta (Can Banyeta), Casetes (Can Casetes), 
Covetes  (Son  Covetes),  Farineta (Can  Farineta),  Ferrereta (sa  Barraca  de  Can 
Ferrereta),  Francineta  (sa Tanca d’en Francineta),  Fulleta   (es Quartó d’en Fulleta), 
Gambeta  (Lo  d’en  Gambeta,  s’Escar  des  Gambetes),  Jaumeta (sa  Tanca  d’en  Biel 
Jaumeta),  Madoneta (sa Costa d’en Madoneta),  Miqueleta (Can Miqueleta, s’Era des 
Miqueletes),  Moreta  (Lo d’en Moreta),  Noreta (Elionoreta)  (sa Tanca d’en Noreta), 
Panxeta (Can Panxeta),  Pelleta (Can Pelleta),  Pereta (es Cantó d’en Pereta),  Pujaleta  
(Pujoleta) (Can  Joan  Pujaleta)  Ranqueta (Can  Joan  Ranqueta),  Relleta  (s’Era  d’en 
Relleta), Robeta (Can Robeta) Talaieta (Can Talaieta) Xoixeta (s’Era d’en Xoixeta).

-í:  Bartomí (es  Bartomins),  Bernadí (Can  Bernadí),  Carlí (ses  Coves  d’en  Carlí), 
Colomí (es Molí d’en Colomí),  Galerí (sa Vinya d’en Galerí, es Galerins),  Joaní (ses 
Talaies d’en Joaní), Pascolí (Pasqualí) (Can Pascolí), Xamarrí (Can Xamarrí).

-ina (portat per personatges masculins): Francina (s’Avarador d’en Francina).

-ó:  Danussó  (Son  Danussó),  Gató (es  Pou  d’en  Gató,  Cas  Gatons),  Guillemó (Can 
Guillemó), Llorençó (sa Tanca d’en Llorençó), Marcó (el Clos d’en Marcó), Marinons  
(sa Pesquera d’en Marinons),  Marió  (es Serral d’en Marió),  Miqueló (sa Barraca d’en 
Miqueló, sa Rota des Miquelons), Rafeló (sa Quintana d’en Rafeló), Relló (sa Rota d’en 
Relló).

-ona (portat per personatges masculins): Guinyona (es Torrent d’en Guinyona).

2.10.3.2. Sufixos aplicats a antropònims femenins

A  diferència  dels  que  porten  els  homes,  els  de  les  dones  tenen  poques 
ocurrències. Sols en donen testimoni vint topònims.

-eta:  Bernadeta  (na Bernadeta),  Bornadeta  (Boronadeta)  (ses  Bornadetes),  Coloveta  
(Colaueta)  (na  Coloveta),  Cosmeta  (sa  Tanca  de  na  Cosmeta),  Jaumeta  (Ca  Madò 
Jaumeta),  Ponceta  (na  Ponceta),  Porrassareta  (Ca  ses  Porrassaretes),  Tianeta  (na 
Tianeta).

-ella: Revandella / Verrandella (Ferrandella) (na Revandella, na Verrandella).

-í (portat per personatges femenins): Massotí (na Massotí).
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-ina: Bernadina (na Bernadina), Galerina (na Galerina), Tonina (Ca Madò Tonina Aina 
Mina). 

-inga: Marcel·linga (es Carreró de na Marcel·linga, na Maçolinga)

-ona: Bielona (na Bielona), Porfiona (es Coll de sa Porfiona), Vidalona (na Vidalona). 

-ons (portat per personatges femenins): Moreions (na Moreions).

2.10.4. L’estructura article + antropònim

S’analitza  ací  una  estructura  estesa  per  tota  l’illa,  la  qual  generalment  dóna 
topònims de força antigor, alguns datats poc temps després de la conquesta catalana. 
Se’n troben en les dues flexions de gènere i  de nombre. Són noms de propietaris o 
usufructuaris transferits a la terra.

2.10.4.1. Masculí singular

És molt escassa, tant a nivell local com insular. En tenim un cas segur (es Galerí) 
i d’altres més hipotètics que es comentaran seguidament. Es Llebetxí, que no té res a 
veure amb llebeig, podria ser l’evolució del prenom Lloatxim (Joaquim); es Pelegrí té 
més possibilitats de ser un cognom que no pas el record de la troballa d’una au perduda 
pels falconers medievals; es Porsaret podria ser el malnom d’una família i es Tabaquer 
el  malnom  d’un  propietari.  Cal  dir,  però,  que  en  els  quatre  casos  darrers  regna  la 
incertesa.

2.10.4.2. Femení singular

Localment, és una estructura de més baix rendiment que l’anterior, tot i que és 
relativament abundosa en el nord-est de Mallorca. Dos casos són segurs (la Blanquera, 
s’Eixorca), mentre que els altres dos es presenten només com a possibles, ja que podrien 
ser noms descriptius (sa Romeguera, topònim repetit).

2.10.4.3. Masculí plural

La quasi totalitat dels exemples a l’abast són casos segurs. S’hi troben prenoms 
(es Bartomins), malnoms (es Cenrins, es Galerins, es Geperuts), o cognoms, encara que 
poden perdurar de vegades com a malnoms (es Barons, es Lledons, es Llombards, els 
Orells). És molt insegura l’adscripció del topònim es Tonedors a tal grup.

2.10.4.4. Femení plural

De les quatre flexions, és la de més rendiment, amb unes vint-i-cinc ocurrències. 
Cal descartar, d’antuvi, l’enganyosa aparença d’alguns topònims que deuen ser netament 
descriptius.170 Hi ha noms, iniciats per l’article personal femení, que, per causa de les 
divisions  de les  finques  respectives,  coneixen una variant  que s’ha vist  captada per 
aquesta estructura (ses Bornadetes, ses Frares, ses Massotes, ses Perellones). D’altres 

170 Em referesc a noms com ses Doblegades, o ses Sitjoles, que semblen tenir altres orígens.
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(ses Mascarelles, les Planes) tot i que s’envolten de dubtes, tenen més possibilitats de 
pertànyer a aquest model. Entre els segurs, hi ha prenoms (ses Blaies, ses Lluques),171 

malnoms  (ses  Boguetes,  ses  Mengues,  ses  Mossones)  i,  sobretot,  cognoms  (ses 
Barberanes, ses Bornades, ses Calabreses, ses Cerdanes, ses Femenies, ses Garines, ses 
Manreses, ses Mires, les Pellisseres, ses Valentines, les Vidales).

3. SEMÀNTICA

3.1. CRONOLOGIA RELATIVA

3.1.1. Estrats lingüístics

3.1.1.1. Topònims preromans

L’àrea d’estudi, a diferència de les zones illenques de relleu acusat, o dels termes 
municipals  amb grans extensions de terrenys incultes,  no conserva cap topònim que 
pugui  atribuir-se  a  l’època  preromana.  Sent  una  zona  tan  desafavorida  per  la 
documentació,  tampoc no serva memòria  documental  de cap nom d’aquest estrat,  si 
feim excepció del topònim Tuncar, transmès per la  Remenbraça... de Nunó Sanç, que 
permet una lectura en la qual teòricament s’hi pot detectar el sufix -er, característic de 
noms com Síller, Búger, Cúber, etc., considerats preromans, per analogia amb el sufix 
de Bóquer. Tot resta en una simple possibilitat especulativa.

3.1.1.2. Topònims llatins

El 123 abans de Crist les Balears s’integraren a l’imperi romà. Podem separar en 
dos grups els escassíssims topònims de creació romana que es troben a l’àmbit d’estudi i 
distingir  els  que  tenen  el  suport  dels  testimonis  arqueològics  dels  qui  no  el  tenen. 
D’aquesta manera posarem de banda el nom de Serenyana, vinculat a la presència d’una 
casa rústica romana, una vil·la documentada en la finca adjacent. La  VILLA SERENIANA, 
situada vora Son Morlà, seria, doncs, el testimoni d’una antiga possessió romana que 
ens  transmet  el  nom de  qui  en  devia  ser  propietari,  un  tal  SERENIUS.  De la  mateixa 
manera, el llatí tardà  VILLARE,  derivat de VILLA,  va ser aplicat a un indret que conserva 
restes d’una importantíssima casa rústica,  però el  topònim que se’n deriva, es Velar 
(antigament lo Vilar), no ens fa arribar, a diferència del que hem vist suara, el nom del 
possessor.

Dels topònims no vinculats  a jaciments arqueològics d’època romana, el més 
segur és Portopetro (amb la seva variant Portopetra, grafiada tradicionalment amb una 
-a final). És segur quant a la seva filiació precatalana, pel fet de conservar la vocal final 
de  PORTU i  tal  vegada el grup -TR- inalterat, si  és que es tracta del reflex d’un  PORTU 
PETRAE. Vegeu-ne les possibles interpretacions sota l’entrada Portopetro.

Un  altre  nom  de  lloc  que  permet  pensar  en  la  possibilitat  d’una  gènesi 
precatalana, tot i que també es pot explicar a través d’un antropònim català, és el de 
l’alqueria Domenge, en el cas que partís  directament del llatí  DOMINICU ‘pertanyent o 
relatiu al senyor’. És el nom desaparegut d’una possessioneta situada al costat nord de la 
població de Santanyí.

171 Ja s’ha fet referència (2.4.9.2.) a la inseguretat del cas de ses Magdalenes.
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I això és tot el que tenim, perquè sobre el topònim es Torritxol val més no fer 
especulacions, ja que podria ser en realitat un rotitxol (vegeu l’entrada corresponent).

3.1.1.3. Topònims araboberbers

Entre  el  902 i  el  1229,  Mallorca  romangué sota  el  domini  dels  musulmans. 
Onades de repobladors àrabs i berbers s’establiren a l’illa i durant aquest lapse de temps 
es crearen nombrosos topònims. La conquista catalana de 1229 posà fi a aquest període 
cultural. Al llarg de quasi 800 anys de catalanitat s’han anat esborrant del mapa la major 
part dels noms de lloc anteriors. 

A  la  zona  d’estudi  només  sis  topònims  han  resistit  aquest  enorme  desgast: 
s’Almunia172 (nom conservat també a sa Torre Almunia), de l’àr.  al muniya ‘l’hort, el 
jardí,  la  finca  de  repòs’;  ses  Madraves  (amb  la  variant  ses  Modraves),  de  l’àr.  al  
madraba ‘la teulera’; Maria (amb diverses variants), àr. marîya ‘torre de guaita’ (amb 
un congènere a la població homònima del pla i un altre en el Puig de Maria, a Pollença); 
es Marratxí, testimoni d’una immigració berber; la Real, possiblement de l’àr. ar-riyâd 
‘el jardí’ i Solimina, de l’àr. Sulaymaniya ‘el lloc de Solimà’.

Quasi una vintena més de noms extingits, referits a una quinzena d’establiments, 
sovint de localització desconeguda, completen la deixa toponímica de l’islam a la terra 
del migjorn. Alguns noms de lloc descriuen el paisatge natural: Açabaca, de l’àr.  as 
sabaka ‘el terreny amb molts de pous o fonts; Alberca, àr. al birqa ‘l’estany’; Alfaden 
Alquibir, àr. al faddan al kabîr ‘el camp gran’, pot ser el topònim antic des Camp d’en 
Torrella; l’Estany dels Alfacs, que possiblement era el nom de s’Estany de ses Gambes, 
conté una paraula àrab amb el significat de ‘barra’ o ‘gola’ que es retroba en el delta de 
l’Ebre. Un avenc podria haver motivat el nom de sa Cana. Un conreu arbori causà el 
topònim Albacorin, després transformat en Albocora, de l’àr.  al bâkûrîn ‘les figues’. 
Ambaça,  de  l’àr.  anbasa,  significa  ‘el  lleó’.  Les  construccions  han  deixat  alguna 
sedimentació: Adia, de l’àr.  ad day’a ‘el llogaret’, pot haver estat el nom musulmà de 
Santanyí; Almatmar, transformat després en Mandalmar, de l’àr. al matmar ‘les sitges’, 
era el nom des Llombards. Trobam un gentilici en Aliauali (amb les possibles variants 
Alabiali i tal vegada Benianyabi i Binigebidi), de l’àr.  al djabalí ‘el muntanyenc’. La 
toponímia  clànica, no sempre amb antropònims àrabs o berbers identificables,  causa 
noms com Benimonem, < Banû Munim, Binifà, Binilassar (amb nombroses variants173) i 
el compost Lluc Zaneta que conté el nom de la tribu berber dels Zanata. Entre els rafals 
que perpetuaren el nom àrab, tenim el Rafal Almudain, <  rahl al mudayna ‘rafal de 
l’almudaina’, i el Rafal Alatmar, <  rahl al ahmar ‘el rafal roig’, que conservà des de 
mitjan segle XIII fins almenys a finals del segle XVI el nom traduït al català. 

3.1.1.4. Arcaismes i mots d’ahir 

La  immensa  majoria  dels  topònims  de  l’àmbit  d’estudi  pertany  a  l’estrat 
lingüístic  català.  Forma  un  voluminós  corpus  de  noms  de  lloc  de  cronologia  molt 
diversa, no sempre fàcil de determinar. Pot ser d’interès separar aquí els que alberguen 
vocables d’estadis antics de la llengua o mots ara fora d’ús que encara feien servir els 
nostres  avis,  per no dir  els  nostres pares.  Una vuitantena de topònims  serveixen de 

172 Un document anomena la Volta de l’Almunia, topònim que sembla desvinculat de l’Almunia que tots 
coneixem. Pareix que devia ser un topònim costaner de la zona des Caragol, però segueix sense localitzar-
se.
173  Són les següents: Benilassat, Benilassar, Belazar, Benulaçar, Bellimestar, Binicassat, Binilletxar.
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refugi a unitats lingüístiques que es poden considerar mortes a totes les poblacions del 
sector estudiat. El fet de pertànyer a un contínuum cronològic no permet fer-hi talls per 
poder classificar-los segons les dates de naixença. Així i tot, de vegades, segons el grau 
d’opacitat, podem tenir una idea de quins són els més antics. 

Les paraules que segueixen es poden considerar desaparegudes del llenguatge 
quotidià, ja sigui de tot el domini lingüístic o només de l’àmbit d’estudi, perquè algunes 
tenen  encara  vitalitat  a  altres  indrets:  anclità  ‘quitrà’  (Cala  Anclità), angoixa, 
possiblement en el sentit de ‘magror del terreny’ (ses Angoixes),  argental, tal vegada 
‘indret amb plom argentífer’ (l’Argental),  balç, exemple únic a les Balears ‘precipici, 
penya-segat’ (es Bauç),  bateu ‘barca de poca grossària (DCVB)’ (es Bateu),  brogit ‘ 
remor,  renou’  (es  Caló  des  Borgit),  burcany ‘tija,  branqueta  prima’  (es  Burcanys), 
cegonya ‘cigonyal d’un molí d’aigua’ (sa Cegonya), clota ‘depressió àmplia’ (sa Bassa 
Clota), creta, que coneix un exemple idèntic a la costa de Llucmajor ‘crivella, encletxa’ 
(sa  Creta),  curria ‘corriola  per  alçar  pesos  feixucs’  (sa  Punta  de  sa  Curria),  faró174 

‘senyal de foc (fet en un lloc elevat)’ (na Faró), galiota ‘vaixell semblant a una galera, 
però més petit (DCVB) (Cala Galiota), lleva ‘llivanya, encletxa’ (sa Punta de sa Lleva), 
mesa ‘espessor de brins dels cereals’ (DCVB) (sa Mesa), mostra ‘revista de l’armament 
d’una població’ (sa Mostra), munt ‘elevació topogràfica’ (es Munt de Portopetra), rossí 
‘cavall de feina’ (es Rossins), rot ‘terreny artigat, romput’ (es Rotagut), socost ‘terreny 
pla al peu d’un ampit (el Socost d’en Muda), sina ‘tènue depressió’ (na Sina-rotja), sort 
‘peça de terra procedent d’una parcel·lació’ (sa Sort, sa Sorteta, ses Sorts). Hi podem 
afegir  alguns  vocables presents  a  topònims  extingits,  que a  primera vista  poden ser 
considerats  barbarismes,  però  no  és  del  tot  evident  que  ho  siguin.  La  prudència 
aconsella no precipitar-se: rana ‘granot’ (la Rota de la Rana), sima ‘avenc’ (el Torrent 
de la Sima), si és que no es tracta d’una grafia descurada del mot sínia.

El mot arcaic pot ser també un adjectiu: fes ‘xapat’ (sa Roca Fesa), jusà ‘jussà, 
de baix’ (es Pou Juà, sa Cova Juana, sa Talaia Juana, sa Cova Juana, sa Bassa Juana), 
llong ‘llarg’ (Cala Llonga),  morisc ‘propi de moros’ (es Pou Morisc),  rubí, tal vegada 
‘rocós’ (es Serral Rubí). Segurament avui no s’aplicaria mai l’adjectiu  trencat a una 
embarcació (sa Barca Trencada).

La morfologia es revesteix també d’arcaisme en l’ús dels possessius  mon i  ma 
acompanyant, respectivament, els mots avi i àvia (sa Rota Monavi, Ca Mavi, la Casa de 
Mavi, sa Rota de Mavi) i en el plural de l’adjectiu roig (es Cocons Roigs).

Podem confegir una relació de paraules que, tot i que poden ser entenedores per 
algú, ja no tenen cap ús actual popular en la llengua viva de l’àmbit recercat. D’algunes, 
podem dir que no eren transparents entre els informants illetrats i n’hi ha que la majoria 
dels parlants no les entén. Cal advertir, però, que l’escolarització o la proximitat formal 
d’alguna al castellà les fa comprensives: bagassa ‘prostituta’ (sa Bagasseta), barranc (es 
Barranc, es Barrancó),  còdol ‘mac petit  o pedra grossa mal feta’ (na Cols,  es Còdol 
Negre),  diner ‘dobler’ (sa Cova des Diners),  fontana ‘font, aiguaneix’ (na Fontanella), 
fossa175 ‘tomba’ (es Pins de ses Fosses),  gat176 ‘moix’ (sa Cova des Gat, sa Cova des 
Gats,  na  Gat),  heretat ‘herència’  (s’Heretat  Nova),  port ‘pas  entre  dues  elevacions 
topogràfiques’ (es Port), vall ‘depressió allargassada’ (sa Vall177).

174 Hi ha un cas de faralló que podria venir de la variant antiga faraó (na Faralló).
175 És ben viu el derivat fosser.
176 No té ús viu en sentit recte, exceptuant l’expressió «gat fogoner», però sí en nombroses frases fetes i en 
aplicacions a altres animals o plantes: «anar peus de gat», «a gat vell, ratolí tendre», «de gat a gat només 
hi ha arpades», escala de gat, gatvaire, gatell, gatosa, etc.
177 Cal fer l’advertència que aquest topònim també podria tenir un origen antroponímic.
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Menció  especial  mereixen  els  antropònims  arcaics  o  els  basats  en  paraules 
inusuals (na Berenguera, es Clot d’en Peris, es Coll de sa Porfiona, na Guinyona, etc.) i 
els topònims que contenen paraules ben vives de fonètica arcaïtzant (Ca s’Escaravat, es 
Galiner, etc.).

3.1.1.5. Interferències lingüístiques

Si exceptuam els topònims moderns encapçalats per  lo d’en (= ço d’en), que 
veurem més  envant  i  que  representen  el  3,7  % del  total,  no  arriben  a  noranta  els 
topònims que es veuen interferits per la presència de barbarismes, una xifra molt baixa 
(al voltant de l’1,3 %), que fins i tot inclou l’antroponímia.

Comencem  amb  aquells  mots  que  es  poden  recuperar  per  al  català,  per 
l’acostament formal que presenten a la nostra llengua les unitats lèxiques castellanes: 
avion (es Sementer de s’Avió),  carabinero (sa Barraca des Carabiners),  coronel (Cas 
Coronell), faro (sa Carretera des Far), palo (es Camí des Pals), teléfono (sa Barraca des 
Telèfon),  telégrafo (sa  Caseta  des  Telègraf),  torpedo (sa  Punta  des  Torpede), 
(a)varadero (s’Avarador).

Els  altres  mots  comuns  castellans,  insubstituïbles  en  aquest  treball  pels 
corresponents  catalans178,  que  es  poden detectar  són  certament  pocs:  alambrada (sa 
Tanca Alambrada),  barco (es Barco Esfondrat),  coto (es Coto),  don (es Mitjà de Don 
Sebastià), lote (es Lote), mármol (es Màrmols), matadero (es Matadero), terremoto (es 
Terremoto). Algun, com  rebocillo, s’ha adaptat fonèticament (es Rebosillo) i n’hi ha 
que només es detecten per la pronúncia (sa Cova des«ÈR). La normativa ha donat 
la benedicció a mina (sa Mina) i a misto (< mixto) (sa Capsa de Mistos). És sospitós de 
gal·licisme el mot retranxa (sa Retranxa).

En l’antroponímia, que té una mica més de gruix, tenim altres paraules comunes 
com batallón (Lo d’en Batallon), cabo (Lo des Cabo), feo (es Bassal d’en Feo), lindo (es 
Pinaret d’en Lindo),  marino (Cas Marino),  ratero (sa Pesquera del Ratero) i també el 
sufix -ero de  banyero (sa Tanca des Banyero). Mostra una dissimilació consonàntica 
palillo (sa Barraca des Parillo). Un exotopònim present a un antropònim arriba també 
mediatitzat pel castellà (sa Cova d’en Lepanto).

En els prenoms i cognoms, no sempre propis de forasters, és on el grup adquireix 
una certa força. Cal dir que en un ús públic de la toponímia els qui no són propis de 
forasters  (Simón,  Pedro,  etc.)  es  poden  catalanitzar  perfectament.  Vegeu-ne  alguns 
exemples: sa Barraca d’en Sidoro, sa Barraca de l’Amo en Paco Genter, Can Simon, 
Can Pedro Pau, Can Tià Manuel, Can Vilasco, es Escalons d’en Cinto, s’Escar d’en 
Ferrando, Lo de Mestre Francisco, es Pou d’en Caietano. Poden ser castellanismes els 
malnoms curiablanquers Sutro i Timpanyo, aquest tal vegada de  tímpano (?)  ‘timpà’ 
(Cas Sutro, sa Pleta d’en Timpanyo).

3.1.2. Noms en al- i beni- i genèrics catalans d’origen àrab

3.1.2.1. Noms en al-

Un total de devuit topònims àrabs, dels quals només tres són vius, conserven 
aglutinat l’article al, de vegades precedit de l’article català. A dos noms supervivents i 

178 En un ús públic de la toponímia, n’hi ha que són perfectament substituïbles pels corresponents mots 
catalans.
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en la parla col·loquial, la lateral a final de síl·laba s’ha perdut després de vocalitzar-se, 
però es conserva en el  registre culte (s’Almunia, sa Torre Almunia,  al  costat de les 
formes col·loquials sa Munia i sa Torre Munia). En el tercer, la Real, s’ha assimilat i en 
realitat  hauríem d’escriure l’Arreal,  si  no fos que el  mot s’ha confós amb l’adjectiu 
català  real.  Possiblement  hagués  passat  el  mateix  en  el  topònim  mort  la  Volta  de 
l’Almunia. Es troba assimilat en els topònims Açabaca i Adia. Es conserva intacte en els 
altres casos: Albacorin (amb la variant Albocora), Alberca, Alfaden Alquibir, Aliaualí 
(amb la possible variant Alabiali), Almatmar, Alpilelet, Alluc, l’Estany dels Alfacs, el 
Rafal Alatmar i el Rafal Almudain.

3.1.2.2. Noms en beni- / bini-

Només es coneixen quatre indrets que tenguin el nom iniciat per beni (< ibn ‘fills 
de’), partícula que més tard, a gairebé tota l’illa, ha evolucionat cap a  bini,179 més o 
menys de forma sistemàtica.180 Només un,  el  de Binifà,  avui Can Perdiu (la Costa), 
gairebé  tan  extingit  com els  altres,  ens  arriba  per  via  oral,  però segurament  pel  fet 
d’haver estat llegit en documents particulars.

El topònim Benimonem (abans de 1255) és de localització desconeguda.
El nom de Benianyabi (1263) o Binigebidi, que el 1265 ja era en desús, és el 

topònim antic des Rafal des Porcs, possiblement variant d’Aliaualí. 
Els topònims en  bini- que resten corresponen tots a les nombroses variants de 

l’antic  Benilassat  (1241),181 esdevengut  amb l’evolució bàsicament  Binilassar  (1242-
1590)182,  i  són  les  següents,  amb  les  diverses  grafies  i  llurs  dates  extremes  de 
documentació:  Benilassar  (1241-1488),  Benilazad  (1242),  Belazar  (1242),  Benjlazad 
(1242),  Binilasar  (1244-1288),183 Benilasar  (1244-1421),  Benilaçat  (abans  de  1255), 
Benulaçar (1282), Benilaçar (1307), Bellimestar (1346), Binicassat (1511), Binilletxar 
(1527-1656),184 Binillassar  (1578)  i  Binillessar  (1578).  Corresponen,  totes  aquestes 
grafies, a la denominació aràbiga de Son Danús, la qual encara era en ús el 1656. Son 
Danús es documenta per primera vegada el 1685. El 1712 el topònim musulmà ja era 
mort.  Hom pot situar la data de suplantació, aproximadament,  vers el 1675. Vers el 
darrer quart del segle XVII devien coexistir ambdós topònims. 

3.1.2.3. Alqueries

L’àrab  al  qarya ‘l’alqueria’  es  conserva  a  vuit  topònims,  dels  quals  dos 
(s’Alqueria Blanca i s’Alqueria Roja) són vius. Cap conserva el determinant àrab, ni 
podem assegurar  que  totes  siguin  de  creació  musulmana,  perquè  aquest  mot  va  ser 
adoptat pel català com a nom comú, tot designant una petita aglomeració de cases de 
camp amb terres, però amb el temps algunes han evolucionat urbanísticament  fins a 

179 Casos esporàdics de  beni  (i  ben) conservats es troben ara i adés: Benarrussi (Fornalutx), Benàsquer 
(Sineu),  Benàtiga  (Calvià),  Bendinat  (Calvià),  Bendrís  (Manacor),  Benicoraix  (Calvià),  Benifela 
(Capdepera), Bennoc (Llucmajor).
180 Com a evolucions singulars, tenim Buniferri (Llucmajor) i Vinromà (Muro).
181 Per accedir a les fonts, vegeu les entrades corresponents.
182 El 1742 encara es documenta com a topònim mort. És del tot possible que els editors dels documents 
hagin unificat les grafies dels topònims en beni- escrivint sistemàticament bini-. Cal dubtar, per tant, de la 
fidelitat de les més antigues.
183 I encara el 1712 com a topònim mort.
184 En còpies de documents de 1817 per a la data més antiga i 1806 per a la més moderna. S’esmenta com 
a topònim mort el 1798 i el 1893.
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convertir-se en autèntiques poblacions, com és el cas de s’Alqueria Blanca. És possible 
que els catalans del segle XIII es limitassin a traduir alguns noms, però en el cas de 
l’últim mencionat tan sols no és possible assegurar que sigui un nom de color, perquè 
també podria ser un antropònim (vegeu l’entrada corresponent).

Els altres topònims que conservaren aquest genèric els coneixem gràcies a la 
documentació, ja que cap d’ells ha arribat viu fins a nosaltres: l’Alqueria d’en Taulia, 
l’Al. de la Torre, l’Al. Jusana, l’Al. Poca, l’Al. Sobirana i l’Al. Terza.

El mot alqueria, en els dos topònims vius i popularment, ha evolucionat cap a 
curia, a través dels passos següents: [««ÈR«] passa a [««ÈR«] per vocalització de la 
lateral a final de síl·laba. Després passa a [«ÈR«] per monoftongació, com el topònim 
eivissenc s’Audiència > s’Udiència (C. AGUILÓ ADROVER, 1986: 59). Finalment, passa a [«
ÈR«] per metàtesi. 

El topònim costaner sa Punta de sa Curria coneix una variant minoritària que 
l’ha convertit, a tort, en sa Punta de sa Curia (C. AGUILÓ, 2002: 32). Òbviament, no té res 
a veure amb el mot àrab tot just estudiat.

El fet que el català adoptàs aquesta paraula àrab va ocasionar que moltes unitats 
territorials, en la documentació antiga, fossin introduïdes amb aquest mot, que després 
no han conservat.  Així,  llocs  com la Cova,  Domenge, la  Mesquida de Salines,  etc. 
s’introdueixen en la documentació amb la paraula alqueria.

3.1.2.4. Rafals

Els rafals,  de l’àrab  al rahl ‘la casa de camp’, ens han arribat en nombre de 
quinze a l’àrea d’estudi. Com a noms vius tenim es Rafal des Porcs185 (o es Rafal, per 
antonomàsia), que suplantà en el segle XIII el topònim àrab anterior, es Rafal Genars (o 
Ginars i antigament el Rafal d’en Genars), els dos llocs dits es Rafal Nou, es Rafal Palla 
(que deu ser el mateix que el Rafal Pai), es Rafal, a Calonge (que podria ser el mateix 
indret que el Rafal de n’Aleix), es Rafalet, a ses Salines (antigament el Rafalet Palla), es 
Rafalet, a Santanyí i el topònim moderníssim es Rafalí, donat a una finca llombardera 
per oposició a l’enorme Rafal des Porcs. 

La documentació en mostra dos que encara conservaven el nom àrab. Un, el 
Rafal Almudain, és de localització desconeguda; l’altre, el Rafal Alatmar, degué traduir-
se en el Rafal Roig de la documentació i ha deixat herència nominal en es Torrent d’en 
Roig. L’antic Rafal de la Llosa sobreviu a sa Bassa Llova.

Els altres, que no estan localitzats,  són els següents: el Rafal Baster, el Rafal 
d’en Malferit,  el Rafal d’en Nét i el Rafal des Pèlec. Cal cercar els dos primers vers 
l’actual Son Cosme Ponç.

De la  mateixa  manera que la  paraula  alqueria,  rafal passà a  formar part  del 
patrimoni  lingüístic  dels  catalans  i  el  mot  s’aplicà  a  nombrosos  llocs  en  la 
documentació. Així,  per exemple, llocs com l’Aljub o les Planes són descrits com a 
rafals. Sembla que el rafal era una entitat menor que l’alqueria i que una alqueria podia 
tenir diversos rafals. 

Amb  el  temps,  nombrosos  rafals  de  l’illa  que  estan  determinats  per  un 
antropònim català perderen la preposició i l’article personal, com observam que ja havia 
succeït en els dos casos següents: el Rafal Baster i es Rafal Genars.

185 El topònim el Rafal dels Corps deu ser fals, a causa d’un error de l’escrivà, a una mala lectura de 
l’editor o a una errata tipogràfica.
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3.1.3. Indicadors de segregació o d’oposició

Es tracten ací els diferents sistemes per a la formació de nous topònims aplicats a 
terrenys segregats de finques matrius.

3.1.3.1. Sufixació

Trobam aquest recurs a vint-i-nou topònims, incloses les variants i alguns noms 
repetits que no es transcriuran ací. El terreny segregat sempre sol ser més petit que el 
tros romanent de la finca mare. Aleshores, el nom del territori separat es forma amb el 
nom de la finca antiga més un sufix diminutiu, que sol ser, majoritàriament -et / -eta i se 
suma, de vegades, a un sufix present en el nom de la finca matriu: 

ses Bornades → ses Bornadetes
es Burcanys → es Burcanyets
es Clos → es Closet
sa Comassa → sa Comasseta
es Figueral → es Figueralet
Morell → Morellet
es Rafal Palla → es Rafalet
na Solera → na Solereta

Son Ramon → Son Ramonet
sa Sort → sa Sorteta
sa Talaiassa → sa Talaiasseta
sa Tanca → sa Tanqueta
es Torritxol → es Torritxolet
sa Vall → sa Vallet
es Verger → es Vergeret

Més rarament, el sufix és -ó:

es Barranc → es Barrancó sa Pleta → es Pletó

I en un sol cas tenim els dos sufixos:

Son Danús → Son Danusset, Son Danussó

3.1.3.2. Addició antroponímica

Consisteix a agregar al topònim de la finca matriu el nom del propietari de la 
finca segregada amb una preposició indicadora de pertinença. Es beneficien del sistema 
quaranta  topònims  que  afecten  desset  finques  matrius.  La  des  Pinaret  coneix  nou 
divisions que segueixen el model. Heus ací la relació:

ses Angoixes → ses A. d’en Rave
es Baladrar → es B. d’en Cavallot, es B. d’en Pere Pau, es B. de Cas Coix
sa Bassa des Coll → sa B. des C. d’en Felip
es Blanquer → es B. d’en Palles
es Camp de sa Murta → es C. de sa M. d’en Bonico
es Campàs → es C. d’en Barrió, es C. d’en Perico, es C. d’en Perlo, es C. des Mestret, 
es C. des Saig des Racó
Can Banyeta → Can B. d’en Taconer
es Cocó des Boc → es C. des B. de na Xoixa
sa Conca → sa C. d’en Costurer, sa C. d’en Maganet, sa C. d’en Polla
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es Pinaret → es P. d’en Carroja, es P. d’en Lindo, es P. d’en Mostatxo, es P. d’en Ponç, 
es P. d’en Poncet, es P. d’en Ranqueta, es P. d’en Rave, es P. de l’Amo en Xisco, es P. 
des Faroler
es Pins → es P. d’en Maimó
es Pujol → es P. d’en Fidever, es P. d’en Rito, es P. de ses Frites
es Revolt → es R. d’en Maganet
sa Serra Mitjana → sa S. M. d’en Feo
Son Ramon → Son R. d’en Miquel Martina
Son Valenç → Son V. d’en Clar, Son V. d’en Coix, Son V. d’en Tomeu Moll, Son V. 
de na Sorda, Son V. des Garriguer
sa Talaia → sa T. de Can Taconer

3.1.3.3. Cronologia relativa

Es reserva l’adjectiu vell per a la finca matriu i l’adjectiu nou per a la parcel·la 
segregada, però hi ha diversos subsistemes. 

Semblaria lògic que fos més freqüent que la finca o el lloc matriu conservàs el 
nom i la de nova formació es determinàs amb l’adjectiu nou, però tal sistema no és gaire 
estès. En tenim dos exemples: ses Angoixes → ses A. Noves, es Cementeri (ses Salines) 
→ es C. Nou. 

El segon dels subsistemes, força actiu, consisteix a aplicar l’adjectiu  vell a la 
finca antiga i  nou a la segregada. Vegeu-ne uns exemples sense ànim d’exhaustivitat: 
ses Calabreses Velles / ses C. Noves, na Faró Vella / na F. Nova, es Pla d’en Castell 
Vell / es Pla d’en C. Nou, sa Plaça Vella / sa P. Nova, sa Rota Vella / sa R. Nova, es 
Serral Vell / es S. Nou, etc.

En el tercer, la parcel·la de nova formació conserva el nom antic i s’adjectiva 
amb vell el solar d’origen. Observem-ne alguns exemples: ses Bassetes / ses B. Velles, 
Can Rebeu / Can R. Vell, s’Olivó / s’O. Vell, Son Piris / Son P. Vell, Son Ponç / Son P. 
Vell, etc.

A més dels  tres  subsistemes,  tenim dos  casos  aïllats  diferents  dels  que hem 
ressenyat: ses Figueres de Moro Velles /  ses F. de M. Joves;  ses Figueres de Moro 
Velles, ses F. de M. Velles des Molí.

3.1.3.4. Situació topogràfica

Amb els  adverbis  de lloc  baix (o  avall)  i  dalt (o  amunt)  es  crea un sistema 
d’oposicions,  que  completen  excepcionalment  prop i  davant.  Hi  participen  desset 
topònims amb dos subsistemes bàsics.

En el primer, el nom de la finca originària roman inalterat, mentre que l’altra 
finca, situada topogràficament a una cota inferior, es determina amb l’adverbi baix:

Morell → Baix Morell
Ca na Beu → Ca na Beu de Baix
na Clavet → na C. de Baix
ses Figueres de Moro → ses F. de M. d’Allà Baix
Morellet → Morellet de Baix
es Revolt → es R. de Baix
es Sementer → es Sementer de Baix
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En el segon, el adverbis baix (o avall) i dalt ( o amunt) creen l’oposició:

es Camp d’Amunt de Baix / es Camp d’Amunt de Dalt
Can Sabater de Més Avall / Can S. de Més Amunt
Son Danús de Baix / Son Danús de Dalt

Excepcionalment,  participen en les oposicions  prop i  davant (en relació a la 
situació de la casa): 

es Closos d’Allà Baix / es Closos d’Aquí Prop
ses Figueres de Moro d’Allà Dalt / ses F. de M. de Davant

3.1.3.5. Adjectivació

Es crea un sistema d’oposicions (amb diversos subsistemes) a base d’adjectivar 
els vells topònims per designar les divisions del territori. Afecta setanta-cinc topònims 
de nova formació.

Així,  els  dos  trossos  desiguals  d’una  finca  partida  prenen  com  a  nom 
identificador el topònim antic amb els adjectius gran i petit, amb les pertinents flexions 
de gènere i nombre i d’acord amb les mesures de la superfície del terreny.

n’Amera Gran / n’A. Petita
sa Bassa Gran / sa B. Petita
na Belenguera Gran / na B. Petita
Cal Reiet Gran / Cal R. Petit
el Camp d’en Bover Gran / es C. d’en B. Petit
na Cibolla Gran / na C. Petita
n’Estela Gran / n’E. Petita
ses Garines Grans / ses G. Petites
na Guinavetera Gran / na G. Petita
sa Marina Gran / sa M. Petita
es Matar Gran / es M. Petit
na Micola Gran / na M. Petita
sa Pelovella Gran / sa P. Petita
es Pi des Corb Gran / es Pi des C. Petit
es Pinaret Gran / es P. Petit
sa Pleta Gran / sa P. Petita
el Pontàs Gran / el P. Petit
es Pouàs Gran / es P. Petit
Son Ferreret Gran / Son F. Petit
sa Talaia Gran / sa T. Petita
es Talaiot Gran / es Talaiot Petit

En un sol cas, observam que no hi ha concordança:

na Borràs Gran / na B. Petit
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El  segon subsistema només dóna denominació nova,  amb els  adjectius  petit, 
gran,  gros i,  excepcionalment,  jove i  blanc a  una  de  les  dues  parcel·les  resultants, 
mentre que l’altra conserva el topònim antic inalterat:

Can Baltasar → Can B. Gros
es Cap des Moro → es Cap des M. Petit
na Gosta → na G. Petita
na Jaume → na J. Petita
ses Pedreres → ses P. Grans
na Pere → ses Peres Petites
es Pins → es P. Grans
es Rafal Palla → el R. Palla Gros
sa Revellada → sa R. Petita
na Silvestre → na S. Petita
Son Coves → Son Coves Petit
Son Danús → Son Danús Blanc
Son Ponç → Son Ponç Petit
Son Pulla → Son Pulla Petit
sa Tanca des Ametlers → sa T. des A. Joves

En  els  casos  de  més  d’una  subsivisió,  es  desenvolupen  altres  sistemes 
d’oposicions, en els quals es registren d’altres adjectius:

es Marratxí → es Marratxí Llarg / es Marratxí Mal Tallat
sa Punta → sa P. Llarga / sa P. Petita
Son Garrot → Son G. Curt / Son G. Llarg / Son G. Fondo / Son G. Petit
Son Pelat → Son P. Gran / Son P. Fondo

3.1.3.6. Flexió de nombre

Les nombroses subdivisions que ha conegut una finca es poden detectar sovint 
pel nombre plural amb què són conegudes en el seu conjunt. Sovint conviuen el singular 
i el plural a l’hora de designar-les. No s’inclouen en aquest grup les antroponímiques 
que no conserven la variant antiga en singular (ses Valentines, per exemple, ja que la 
variant *na Valentina no existeix), les quals s’estudiaran més envant (vegeu 4.9.4.). El 
sistema afecta quaranta-cinc topònims. Ací se n’ofereix només una mostra: 

na Batiada  → ses Batiades, es Comtès  → es  Comtessos,  sa Pelovella  → ses 
Pelovelles, sa Punta Llarga → ses Puntes Llargues, sa Solada → ses Solades, sa Tanca 
Gran → ses Tanques Grans, na Verdal → ses Verdals, na Viola → ses Violes, etc. 

3.1.3.7. Referents descriptius

De manera excepcional, ja que aquest sistema no va fer fortuna, la subdivisió 
d’una finca es pot expressar acudint a un referent descriptiu. Només se’n poden mostrar 
dos casos: 

ses Figueres de Moro Velles → ses F. de M. Velles des Molí
Son Valenç → Son V. des Clot
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3.1.3.8. Addició toponímica

Tot  i  que  no  és  gaire  freqüent,  també  es  poden  trobar  topònims  al·lusius  a 
segregacions que es  formen a partir  del  nom de la  finca matriu  amb l’afegitó  d’un 
topònim,  el  qual  de  vegades  indica  pertinença  a  una  casa  que  l’ha  adoptat  com a 
malnom. Només se’n poden oferir tres exemples:

es Pujol → es P. de Son Vent
Son Ponç → Son P. de sa Marina
Son Ramon → Son R. de sa Tancassa

3.2. HOMONIMITZACIONS

3.2.1. Homonimització formal

Ens diu J. Veny (1990: 139) que «es dóna aquest fenomen quan la semblança 
formal  entre  dos  significants  provoca  l’acostament  de  l’un  a  l’altre  o  la  seva  total 
confusió, sense que intervingui cap factor d’afinitat semàntica». 

Poc més d’una trentena de topònims de l’àrea d’estudi  han sofert  canvis per 
homonimització  formal.  Així  el  cognom  Arguimbau,  evolucionat  fins  a  arribar  a 
Llombau (sa  Bassa  d’en  Llombau), coneix  desdoblaments  en  prenom i  malnom (sa 
Bassa d’en Lluc Bau, sa Bassa d’en Lluc Bauç). També J. Veny (1981: 37-40) ens ha 
explicat el pas del topònim valencià Burjassot cap a bordissot, en el nom d’una varietat 
de figa (sa Bassa de na Bordissot, ses Bordissots, etc.). Sent Berenguer un prenom avui 
inusitat, és normal que el topònim na Berenguera conegui una variant deformada que 
l’acosta a un vocable ben popular del cançoner popular que s’hi ha fet més encara per 
ser el nom d’una poesia de Joan Alcover, avui himne oficial de les Illes Balears (na 
Belenguera). Cala Galiota es deforma de vegades en un hipotètic nom de casa (Ca na 
Galiota).  Desaparegut  el  mot  brogit de la  parla  quotidiana,  el  topònim es  Caló  des 
Borgit,  que es veié afectat per metàtesi,  és propens a sofrir alteracions (es Caló des 
Bogit,  es Caló d’en Bogit).  Nombrosos topònims que contenen el genèric  clos l’han 
canviat en clot (es Clot d’en Bóta, es Clot de sa Senyora, etc.). El nom de l’ocell corb 
marí passa en boca d’algun parlant a coll marí (es Coll Marí Fosc, es Coll Marí Petit). 
L’antropònim Calí, d’origen àrab, passa ocasionalment a Carlí (ses Coves d’en Carlí). 
S’Alagaret,  abans  s’Algaret,  coneix  una  variant  que  el  fa  més  intel·ligible  (es 
Falagueret). Sa Punta de sa Curria, pel fet de contenir un arcaisme, és un topònim que 
sovint es transparenta, ja sigui acostant el determinant a una de les peces del llaüt, o a 
una institució eclesiàstica (sa Punta de sa Cossia, sa Punta de sa Curia). El topònim 
saliner i antic de les Quadres és avui es Quadros. El nom de sa Roca Fesa es trasmuda 
ocasionalment en sa Roca Ofesa, més transparent, però més allunyada del referent físic. 
La raresa del mot aragall acosta un topònim, en una variant, a la paraula saragall, que 
té  la  mateixa  etimologia,  però  no  el  mateix  significat  (es  Saragall  de  s’Ullastre). 
S’Estepar d’en Llambies coneix una variant que no té res a veure amb la botànica (ses 
Tapades d’en Llambies).

És possible que na Guinavetera sigui una transformació d’un topònim anterior, 
*na Vinatera, tot i que no es troba documentat.
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3.2.2. Homonimització semàntica

El  mateix  J.  Veny  (1990:  144-145)  ens  diu  que  es  dóna  l’homonimització 
semàntica quan «el contingut semàntic d’un dels parònims provoca una interferència 
formal».

La paraula professó, que per metàtesi donà porfessó (J. Coromines, DECat. s. v. 
cedir), és un canvi a partir de  processó, per etimologia popular a partir de la pressió 
exercida per  professar (es Camí de sa Porfessó). A Portopetro, sa Punta des Port, en 
boca d’algun informant, passa a ser sa Punta des Fort, perquè a l’altra part de la boca hi 
ha la construcció defensiva de sa Torre d’en Bossa. S’Alt des Claper s’ha convertit en es 
Salt des Claper, per aglutinació de l’article, afavorida semànticament, ja que des d’un 
lloc alt es pot fer un bon salt. La caiguda d’una vocal posttònica converteix una àguila 
(sa Talaia de s’Àguila) en alga (sa Talaia de s’Alga), vora un camí freqüentat per carros 
que anaven a cercar alga a Cala en Tugores o as Caragol.

3.3. METÀFORES

3.3.1. Animals

Les metàfores referides als animals o a la seva anatomia sumen poc més de vint 
ocurrències, si n’hi comptam algunes que en realitat  tant poden referir-se a les parts 
d’un animal  com d’una persona.  Entre les referides als mamífers  tenim bestiar eguí 
(s’Albardà de s’Esquena d’Ase, s’Egua Blanca, sa Punta des Cavall), bestiar porcí (es 
Camallot, es Morro de sa Truja), bestiar boví (es Cap des Toro), un cetaci (sa Pesquera 
des Mular, es Mular) i la coa de l’animal quisvulla (sa Coaranya, ses Coaranyes). Les 
aus no són tan nombroses (es Bec des Xoriguer, es Bec, es Gall, s’Esperó i tal vegada 
també sa Cova de sa Miloca). La resta tant pot referir-se a animals com a homes (sa 
Dent, es Morràs d’en Cànaves, es Morràs, ses Orelletes186). 

3.3.2. Humanes

Les metàfores referides als homes afecten tretze topònims. Una bona part són 
talassònims amb el genèric  barba (sa Barba de ses Orelletes, sa Barba des Cap des 
Moro). Hi ha, però, altres parts de l’anatomia (es Cabells des Bauç, ses Mascarelles, es 
Pou des Bonys). Un topònim pot fer referència al sexe femení (es Forat de na Maciana). 
No hi manquen referències religioses (sa Cova des Apòstols, es Frare, sa Monja).

3.3.3. Vegetals

Sols  se’n poden citar  tres  topònims.  Dos es  refereixen  a  fòssils  nummulítics 
comparats amb lleguminoses (es Camí de ses Llenties,  sa Costa  de ses Llenties);  el 
tercer era el nom d’un escull en forma de bolet (s’Esclata-sang).

3.3.4. Objectes del món laic

186 Tanmateix la forma de les roques així anomenades suggereix més tost la silueta d’unes orelles que no 
semblen humanes.
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Prop de vuitanta topònims contenen metàfores referides a objectes no religiosos. 
Al  litoral  es  repeteixen  els  albardans (s’Albardà  de  Cala  Galiota,  s’Albardà  de 
s’Esquena d’Ase,  etc.)  i  sobretot  els  bancs de tota  mena (es  Banc de na Fonda,  es 
Bancalet, es Bancassos, es Banquet de sa Punta Grossa, etc.) i també les falç, que són 
entrades marines de forma llunada (sa Falç de s’Almunia, sa Falç des Cap des Sol). La 
resta són metàfores aïllades de referents molt diversos, tan de la costa com de l’interior 
(sa Banyera de n’Ollers, es Barret des Capellà, sa Cadireta, sa Campana, sa Capsa de 
Mistos, es Cossi de Sor Genoveva, sa Cova des Orgues, s’Escala de Carro, s’Escaleta, 
sa  Ferradura,  es  Fogó,  es  Forat  des  Moix,  es  Garbellet,  sa  Mànega,  es  Martell,  es 
Morter, s’Olla des Bastons, ses Parfanes [< fem. de parfalà], sa Pesquera des Cotxe, sa 
Punta de sa Galera, es Quatre de Basto, na Rajola, es Ribell, sa Selleta, sa Taula des 
Moros, es Tendre de sa Teula, el Torrent del Cul del Cove, sa Troneta, sa Vela d’en 
Miquelet, sa Vela).

3.3.5. Objectes de l’església

Un total de quinze topònims transmeten noms de coses de l’església, amb una 
marcada predilecció per la  trona. Es repeteixen també algunes vegades el  barret del  
capellà,  la  capella i  el  confessionari (es  Barret  des  Capellà,  sa  Capelleta,  es 
Confessionari, sa Cova des Sant, es Jardí des Sants, l’Orgue, sa Trona, sa Tronassa, sa 
Troneta des Buits, sa Troneta). 

3.3.6. Construccions

Cinc  topònims  metafòrics  transmeten  els  noms  d’edificacions.  N’hi  ha  de 
referents a construccions rurals (s’Aprés, s’Era de sa Roca) i a construccions urbanes (sa 
Cuina, sa Plaça des Toros, es Racó de sa Cuina). A les metàfores referides a les cuines, 
podem afegir-ne una que es refereix a la coloració negrosa causada per un fum virtual 
(sa Cova des Fum187)

3.3.7. Cossos celestes i moviments tel·lúrics

Motiven l’aparició de cinc topònims, un dels quals, referit al satèl·lit de la terra, 
es repeteix quatre vegades. El nom de lloc cinqué al·ludeix al moviment de la roca d’una 
pesquera causat per les envestides de l’onatge (sa Mitja Lluna, es Terremoto).

3.4. ASPECTES CULTURALS

3.4.1. Etimologies populars

És un dels aspectes més poc estudiats dels topònims, tot i que té un remarcable 
atractiu. Ramon Amigó (1994: 14) ens ha advertit que «quan es confeccionen inventaris 
de toponímia, no és dolent d’anotar aquestes etimologies populars, encara que només 
sigui amb caràcter anecdòtic». És més, «és com una necessitat humana saber què volen 
dir els noms» (R. Amigó, 1989: 37) i, per tant, és ben interessant saber què pensen els 
usuaris més directes dels noms de lloc sobre l’origen i l’etimologia de cadascun, per 
més que les explicacions siguin absurdes. A l’àmbit d’estudi es troben catorze topònims 
187 La tonalitat obscura d’aquesta balma deu ser causada per algun fong.
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(sense comptar les variants) que tenen alguna cosa a veure amb l’etimologia popular. 
Vegeu-ne la relació, juntament amb la síntesi d’allò que en pensen els informants.188

Sa Bassa Serra, segons el poble, deuria el nom al fet que un moro que perseguia 
un cristià, en arribar allí, «es va serrar», o sigui, deixà d’encalçar-lo. A Can Bennàsser, 
dins un talaiot, vivia un moro anomenat Ben Nassar.189 Dins la tanca de na Capona, els 
saliners haurien duit les cabres al boc, per tal que les caponàs i les deixàs prenyades. 
Hom diu que es Carrer del Bisbe, dins el nucli urbà de Santanyí, s’anomena així per un 
habitant d’antany que li deien «el bisbe», pel fet de tenir la panxa molt grossa. El nom 
de na Ganxo es relaciona amb la dificultat de llaurar la finca rocosa, en la qual l’arada 
s’enganxa. A na Joia, s’hi haurien corregut joies durant les festes de la població rural de 
la Costa. Un «llum baix» hauria estat l’origen des Llombards. Des de la bona visibilitat 
del turó de ses Mires, els pagesos antics haurien mesurat les terres veïnes (ses mides). A 
sa Punta de s’Alfàbia, del litoral arenós de ses Salines, hi hauria hagut una vella alfàbia 
soterrada. El  nom antic de na Cols hauria estat  na Robacols, perquè hi robaren tals 
llegums. El topònim Son Fango es basaria en el fang que haurien emprat per construir la 
casa. 

Finalment, en les evolucions s’Antigor > s’Altigor, es Cardassar > es Cap de Ça 
i Son Maria > Sor Maria hi juga un paper primordial l’atracció formal dels mots cap als 
quals els topònims s’han desviat i deformat.

3.4.2. Rondalles i llegendes

Un  total  de  quaranta-un  topònims,  referits  a  trenta-vuit  llocs,  tenen  alguna 
relació amb rondalles i creences populars. Cal advertir que n’hi ha diversos que s’hi han 
inclòs  només  perquè  el  nom ho  evidencia  clarament  per  si  mateix.190 Tot  i  que  la 
separació entre la rondalla i la llegenda sovint no és fàcil, s’intentarà fer una delimitació 
dels dos grups.

Les rondalles sovint tenen alguna cosa a veure amb els moros. Tres episodis es 
refereixen  a  una  estratagema  dels  cristians  assaltats  per  tal  de  ser  escàpols  de 
l’esclavatge (sa Barraca d’en Palles, sa Cova d’en Corredor, sa Torre Almunia). Les 
altres relatives als àrabs fan referència a coses diverses: un tresor que deixaren en partir 
(es Bauç), la demanda d’ajut, màgica i fortuïta, d’un porqueret (sa Cova Foradada), la 
construcció d’una cisterna (Son Danús), un intent de rapte (sa Torre Almunia). N’hi ha 
que es relacionen amb dimonis boiets (es Pont d’en Bandera), amb un gegant (sa Potada 
des Gegant) i amb el personatge històric Tià de sa Real (la Real).

Entre les  creences i  llegendes  que envolten determinats  topònims,  els  moros 
també són molt presents, ja sigui perquè el poble hi ubica necròpolis (s’Antigor), perquè 
hi suposa episodis relacionats amb desembarcs (es Carreró d’en Pinco), perquè creu que 
han estat  els  darrers  indrets  de  poblament  musulmà (sa  Cova des  Moros,  sa  Penya 
Bosca), perquè els atribueix determinades construccions (es Clos des Moro, es Forat des 
Moro, sa Plaça des Pou, sa Taula des Moros). 

Sense lligam amb els àrabs, tenim fabuloses galeries subterrànies (sa Bassa des 
Dolç, sa Tanca de sa Cova, sa Torre Almunia), vedells d’or soterrats (na Bou, es Claper 
de sa Vedella d’or, sa Pleta), rius subterranis (es Cantó de Can Xesc, es Riu), aparicions 
del dimoni (sa Cova de sa Madona), tresors de metalls preciosos (sa Cova des Diners, na 

188 Es  trobaran  les  explicacions  populars  de  forma desenvolupada  sota  cadascuna de  les  respectives 
entrades.
189 L’etimologia popular, en aquest cas, es recolza en explicacions de gent il·lustrada.
190 Dels altres, sota les entrades respectives, hom trobarà la informació completa.
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Guinavetera),  increïbles  llocs  per  tondre  el  bestiar  (sa  Cova  des  Tonedors),  pous 
construïts pel rei (es Pou de sa Talaiola) i descobriments d’engolidors (ses Vencs). Entre 
els personatges mítics apareixen en Bassa, defensor del castell d’Alaró (Can Bassa), «sa 
Guapa Cama» des Llombards (es Marge d’en Cama) i un altre personatge històric, més 
acostat als nostres dies, que va tenir topades amb l’església, en Bragues (s’Hort d’en 
Bragues).

3.5. VINCLES DELS TALASSÒNIMS

3.5.1. Amb la toponímia costanera

La immensa majoria de noms de mar endins de la zona tenen alguna relació amb 
un nom del  litoral  que forma part  de l’estructura com a determinant.  D’un total  de 
quaranta-vuit (incloses les variants), trenta-tres es basen en denominacions de la costa. 
Vegeu-ne una mostra seleccionada amb diversitat de genèrics: s’Aferrall de na Gosta, 
s’Alt de Cala en Tugores, sa Barba de Solimina, es Blanc des Sivinar, es Clap de sa 
Bagasseta, ses Clapes de sa Dent, es Espessos de Portopetra, es Fang de Davant Cala 
Santanyí, es Fort de Cala Socarrada, es Fortet de s’Almunia, es Freu de Cabrera. La 
relació de s’Alt de na Pelada és, però, amb una illeta. 

3.5.2. Amb l’antroponímia

A l’àrea d’estudi no és un sistema gens productiu, ja que només dos topònims, 
amb dues variants,  el  segueixen (es  Fort  d’en Cama, es  Fortet  d’en Roig).  A altres 
indrets de l’illa possiblement està més representat.191

3.5.3. Amb referents físics submergits

Entre els exemples, que són ben escassos, predominen les referències al relleu 
(s’Alt, sa Barra, sa Fonera, es Freu, es Magraneral, sa Trinxa).

3.5.4. Amb la situació

Es constaten només en dos casos (Davant Ca Nostra, sa Barba de Xaloc). 

3.5.5. Amb la biologia

En un sol cas tenim un vegetal (ses Motes d’Alga) i en un altre un ictiònim (es 
Clap des Gerret).

3.6. INCÒGNITES I MANCANCES

3.6.1. Etimologies desconegudes

191 Vegeu els  exemples  següents  a  la  mar de  Valldemossa:  es  Munt  d’en  Vic,  sa  Punta  d’en  Xulla, 
s’Espessol d’en Xulla, sa Roca d’en Mateu, s’Espès d’en Cutxo (A. M. CALAFAT RIVAS et al., 1995-1996).
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Hi ha vint-i-vuit  topònims en aquesta obra que porten l’etiqueta d’etimologia 
desconeguda. Corresponen a uns denou llocs, aproximadament. Bàsicament són noms 
molt antics, documentats en la Remenbrança de Nunyo Sanç: Alabiali, Alpilelet, Alluc, 
Asibiu, Latarix, Samaron, Tuncar. És també opac Binigebidi, tot i que podria ser una 
deformació d’Aliaualí. El mateix es pot dir de Benilassat i les seves variants Belazar, 
Bellimestar,  Benilassar,  Benulaçar,  Binicassat,  Binilassar  i  Binilletxar.  Igualment  els 
noms de sa Tana (i no la seva possible variant sa Cana), Grona i Paleis. El de Percs pot 
ser una deformació de Porcs (es Rafal des Porcs).  És opac es Llebetxí,  tot  i  que es 
proposa  una  etimologia  que  pot  molt  bé  ser  bona.  També per  as  Serral  Rubí  se’n 
proposen dues. Es Corritxol i es Torritxol, deuen ser deformacions des Rotitxol. No és 
tampoc transparent es Rossillers, ni el controvertit nom de la població de Santanyí, per 
més que ací se segueixi una proposta a la qual s’afegeixen noves aportacions.

3.6.2. Explicacions desconegudes o intuïdes

S’ofereix ací una relació de tots aquells topònims etimològicament diàfans, però 
de motivació mala d’explicar, tot i que de molts d’ells es fan temptatives d’aclariment. 
Se  sap  ben  bé  que  signifiquen  noms  com sa  Dona  Morta,  es  Maltès,  o  s’Ullastre 
Pujador, però és difícil d’aclarir per quin motiu els llocs que designen es diuen així. Vet 
ací la relació completa192 (i alfabètica, sense tenir en compte l’article) dels cent vint-i-sis 
que s’han marcat amb aquestes característiques (incloses les variants), tot advertint que 
sovint es fan propostes d’explicació:

Alicant
l’Alqueria Terça
s’Alt des Claper
ses Angoixes Noves
ses Angoixes
n’Arades
na Barca
sa Bassa des Cantons
es Bateu
ses Boguetes
sa Boval
na Bufera
es Burcanyets
es Burcanys
es Buscanyets
es Buscanys
Cala Figuera
Cala Figuera
Cala Figuereta
Cala Galiota
Cala Llonga
sa Cala Vermella
ses Cales Vermelles
es Caló de ses Faves

es Caló des Homes Morts
es Caló des Moix
Calonge
es Camí des Calàpet
es Camí des Títol
el Camp de les Angoixes
es Camp de sa Bassa
es Camp de sa Basseta
Can Mariot
es Cantó de Cala Llonga
es Caragoler
es Carrer d’en Portell
el Carrer de les Filoves
es Carrer del Bisbe
les Castanyoles
es Cingle des Xot
na Clavet
ses Clavets
es Cocó de sa Mola
es Cocó des Ca
es Coll des Cantons
la Comtessa
sa Costa de sa  Jaia Corema
sa Cova de sa Llanxa

192 Són els noms sobre  els  quals campa alguna mena d’incògnita  sobre  la  seva aplicació  al  lloc que 
designen.
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sa Cova des Forn 
sa Cova des Lladre
sa Creta
ses Dispenses
ses Doblegades
sa Dona Morta
s’Eixorca
s’Era des Moro
s’Escaleta
s’Estaló de n’Adrover
s’Estret
es Estrets
na Faralló
na Fonda 
es Fornàs
es Fortí
na Ganxo
es Guatleret
na Guinavetera
ses Guinaveteres
s’Hostalet
s’Illot de s’Estopa
s’Illot des Frares
es Maltès
na Mariot
ses Mascarelles
na Milà
na Milà
ses Mires 
na Missatge
ses Moneies
na Pagesa
sa Pagesa
es Pelegrí
es Pes de sa Palla
es Portet
na Portopetra
es Pouàs

es Pouàs
el Puig de la Victòria
sa Punta de na Milà
sa Punta de sa Bala
sa Punta de sa Palla
sa Punta de ses Arades
sa Punta des Guix
sa Punta des Lladre
sa Quarterada de sa Pagesa
na Rabassa
ses Rabasses
el Rafal Pai
na Relleta
sa Revellada
es Revolt de na Milà
na Roqueta
sa Rota de ses Moneies
sa Rota des Soldat
es Salt des Claper
es Sementer de na Guinavetera
ses Sitjoles
Son Setrill
Son Toi
es Tabaquer
la Tanca de la Barca
la Tanca Doblegada
la Tanca Serena
es Tancat d’en Turc
es Temps d’en Ferrereta
es Temps de sa Vinya
es Títol
ses Torraines
na Turca
es Turó des Bisbe
s’Ullastre Pujador
es Vetlaret
na Xica
es Xingle des Xot

3.6.3. Motivacions desaparegudes

Són  nombrosísims  els  topònims  de  referent  desaparegut.  Se’n  registren 
exactament cinc-cents setanta. Els farem un breu repàs.

Del  món  natural,  han  desaparegut  platges  (ses  Bales,  ses  Platges),  formes 
d’erosió, fissures i avencs (es Carreró de sa Llivanya, es Cau Roig, es Cocó d’en Cega, 
es Pouàs), depòsits d’aigua (sa Bassa Clota),193 aiguaneixos (es Dolç des Bancassos, sa 
Font de Ca na Molla, sa Font Redona), estanys (s’Estany de Cala Santanyí, es Llot, es 

193 Són més de seixanta les basses desaparegudes. 
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Salobrar).  Són, sobretot,  nombrosos els referents perduts (o molt  transformats)  en el 
litoral,  per  causa  de  l’erosió  marina  (es  Barret  des  Capellà,  es  Cap  des  Toro,  sa 
Columna, sa Cuina, es Faralló, sa Pedra d’en Tià Batle, es Pont de sa Plana, sa Troneta, 
sa  Troneta  des  Buits,  etc.).  Les  pèrdues  afecten  igualment  la  flora  (s’Aragall  de 
s’Ullastre, es Bosquet, es Camp de sa Murta, es Garballó), inclosa la vegetació marginal 
(s’Esvaït d’en Colomí, es Marge d’en Cama, es Mitjà d’en Xixili, sa Pleta d’en Beato)194 

i la fauna (s’Estany de ses Gambes, es Niu de s’Àguila, es Racó des Eriçons).
Entre  les  construccions  desaparegudes,  es  poden  citar  nombroses  restes 

prehistòriques (s’Antigor, na Castellet,  es Closos, sa Talaia des Càrritx), edificacions 
rurals (sa Barraca Blanca, es Caló des Corrals, es Claper de ses Mires, sa Coma des 
Sequer, es Cup, es Femer de Cas Coix, es Molí d’en Trapasser, es Sestadors), vies de 
comunicació (ses Passadores, es Pontet de sa Conca), accessos (sa Barrera Vella, es 
Portell des Mig, sa Quarterada de ses Cadenes, sa Tanca Barrera), depòsits d’aigua i 
llocs d’extracció i  canalització d’aigua (s’Aljub  de Son Perdut,  es  Caló des Pou,  sa 
Cisterneta, sa Sínia d’en Tià Ponç, sa Síquia des Estanys de sa Sal). Pel seu nombre 
elevat, són remarcables les eres (s’Era d’en Coloma).195 Entre les pèrdues hi ha elements 
del món mariner (s’Escar d’en Banyeta, es Gall, es Tenyidor des Torres) i del contraban 
(es Secret d’en Paulo) i també d’indústries i oficis lligats a la construcció (es Clot des 
Rector, sa Cova d’en Tolet, es Forn de Calc). S’han perdut barraques del litoral (Can 
Sidoro), construccions religioses (sa Creu, sa Creueta, es Fossar) i defensives (sa Torre 
de Can Beu). 

Es comptabilitzen conreus arboris eliminats (es Figueral, ses Figueres de Moro 
Joves, es Garrover d’en Ferrereta), llocs d’horticultura (s’Hortet de na Joia) i gairebé 
totes les vinyes (sa Tanca de sa Vinya, na Vermança, sa Mallola).196 

3.7. RELACIONS, MOVIMENTS I REITERACIONS EN ELS TOPÒNIMS

3.7.1. Topònims satèl·lits

Exactament, mil cent noranta-dos topònims porten l’etiqueta de topònim satèl·lit. 
Es posen sota aquesta denominació els noms de lloc que giren al voltant d’un altre.197 

S’entendrà més bé amb un exemple: a partir del topònim es Adolços, es generen els 
noms veïns de sa Cova des Adolços, es Fort des Adolços, sa Punta des Adolços, sa Falç 
des  Adolços  i  s’Entrada  des  Adolços.  Els  topònims  que  són  subsidiaris  d’un  altre 
representen quasi el 17 % de tot el corpus.

3.7.2. Topònims traslladats

El fenomen del trasllat toponímic no és gaire freqüent. Només vint-i-un noms, 
incloses les variants, tenen aquesta característica. Tots els desplaçaments es fan sempre 
a partir d’un punt del domini lingüístic. 

Pot  ser  un  nom de  l’Empordà198 (Calonge)  o  de  l’Alacantí  (Alicant),  si  ens 
situam fora de l’arxipèlag baleàric. Entre les illes tenim un exemple eivissenc, de Sant 
194 Les pletes desaparegudes són més de trenta.
195 Se’n comptabilitzen més de quaranta entre les destruïdes.
196 El nombre de vinyes arrencades és d’unes vuitanta.
197 E. MOREU-REY (1995: 46), parla de «constel·lacions de topònims al voltant d’un nucli generador».
198 Aquest exemple s’apunta només com a possibilitat. A més, és sabut que a Catalunya hi ha dos indrets 
així anomenats. 
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Josep de sa Talaia, tot i que és un nom que ha sofert una evolució a partir de la cala 
josepina de Cala d’Hort (Cala d’Or). 

El punt del topònim original pot ser a un altre municipi de la mateixa illa, com 
Llucmajor (Galdent),199 sa Pobla (sa Marjal), Felanitx (sa Punta), Palma (Son Rapinya) o 
Andratx (la Trapa). 

Els trasllats entre noms de dins l’àmbit d’estudi poden ser de quatre tipus: 
a) entre dos indrets de l’interior: Calonge, Cas Guaret Vell, es Guaret Vell, Cas 

Malric,  es Comellar  de l’Infern,  ses Deu. Els  topònims es reprodueixen a un segon 
indret,  sense cap canvi  en la seva estructura. En el  cas des Comellar  de l’Infern es 
repeteix  dins  una mateixa  possessió,  tot  i  que el  punt  embrionari  havia quedat  dins 
l’àrea parcel·lada.

b) Del litoral  cap a l’interior: Cala Figuera, Cala Llonga són noms també de 
tanques que no tenen contacte amb el litoral. Ses Salines passà de ser un estany litoral 
productor de sal a ser una població allunyada de la costa. 

c) De l’interior cap al litoral: un sol cas, el de Santanyí, que designa una de les 
puntes que tanquen la badiola de s’Estret des Temps.

d) Del litoral cap a mar endins: només hi ha l’exemple de na Gosta, un tancat de 
sa Vallet que nomina una pesquera de dins la mar gran.

3.7.3. Topònims expandits

Un  grapat  de  noms  de  l’àmbit  de  recerca  han  experimentat  una  expansió. 
Aquesta dilatació geogràfica pot ser de diverses menes:

3.7.3.1. Del litoral cap a l’interior

Topònims com es Caló des Macs, es Pontàs, es Cap des Moro, Cala Figuereta, es 
Delfí,200 s’Estret  des  Temps,  es  Màrmols,  es  Port,  sa  Torre  Nova,  designen  també 
terrenys que penetren en graus diversos cap a l’interior. Aquesta penetració pot arribar a 
ser important en alguns casos, com en el primer dels exemples citats. Fins i tot es pot 
adduir l’exemple d’un nom que tot i que possiblement va partir del litoral, només ha 
estat recollit com a topònim d’un extens tancat: ses Roquetes.

3.7.3.2. De l’interior cap al litoral

L’exemple  clàssic  per  a  qui  subscriu,  fora  de  l’àmbit,  seria  la  possessió 
llucmajorera  de  s’Àguila.  Aquí  només  se’n  pot  mostrar  un  sol  cas:  es  Caragol.  El 
topònim va néixer a un sementer de l’interior i es va expandir per tot el tancat fins al 
litoral.

3.7.3.3. Entre dos punts de l’interior

És més freqüent, tot i que de vegades hom no acaba d’estar segur si es tracta en 
realitat d’una expansió o si, per contra, originalment el topònim ja designava tots aquells 
espais: es Garballó, ses Valentines, Ca na Rosera, sa Rota de sa Marina, na Serral, sa 
Tanca de sa Punta, sa Tanca de ses Valentines.

199 Aquest cas és només hipotètic.
200 Aquest topònim, però, té com a referent bàsic un sementer, tot i que un informant el situà en el litoral.
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El motiu de l’expansió en els indrets de l’interior sovint sol deure’s al fet que 
quan una persona adquireix una parcel·la d’una finca adopta el nom de la propietat veïna 
per tal que quedi ben clar que aquella parcel·la ja no forma part de l’antiga finca matriu. 
Si més no, aquesta és la interpretació que se’n pot fer.

3.7.4. Topònims dispersos

Hi ha noms de lloc que presenten una dispersió territorial, la qual de vegades pot 
arribar a ser molt  notable. Segurament no hi ha un sol  motiu pel qual els topònims 
s’escampen. El principal, però, deu ser el que afecta les parcel·lacions dels latifundis. La 
qüestió és clara en aquests grans espais. Quan un propietari compra una parcel·la, poden 
passar  dues  coses:  que  adopti  el  nom  general  de  la  possessió  o,  el  que  és  més 
interessant, que conservi el nom del sementer on es troba la finca novella. Si ocorren ça 
i  lla  ambdues  coses,  el  nom general  de la  finca queda dispers  dins  les  primigènies 
fronteres. Heus ací els trenta topònims, comptant les variants, marcats per la dispersió:

sa Barraca d’en Carles
es Barranc
na Bernadeta
na Boneta
na Burguera
na Clavet
es Cocó des Boc
es Comellar
es Comtès
es Comtessos
es Corralets
na Cortal
na Gat
Lo des Roters
ses Mates Negres

na Melis
es Pujol
es Rafalet
ses Rotes (repetit)
es Serral d’en Marió
Son Pelat
Son Salom
Son Tou
Son Vidal
sa Tanqueta
es Torrent d’en Miquel Eulària
es Torrent d’en Tomàs
s’Ullastre Pujador
na Vella

3.7.5. Topònims tautològics

La duplicació pot obeir a la pèrdua de transparència d’un significant (l’Estany 
dels Alfacs), a la necessitat de redenominar el punt embrionari del nom (sa Cova des 
Cavull), o per coincidència del malnom d’una família amb el genèric del topònim (es 
Pins des Pins). Vegeu els setze exemples, inclosos els transcrits anteriorment, que se’n 
poden citar: 

s’Albardà de s’Esquena d’Ase
s’Arc des Pontàs 
s’Avenc des Albellons
sa Bassa des Clot 
es Cantó de na Punta
sa Cova des Caüll
es Dolç de na Fontanella
s’Escull de na Seca

l’Estany dels Alfacs
es Pins des Pins
es Pou des Camí des Pou
es Pouet de na Fontanella
sa Punta des Cap des Moro
sa Punta des Cap des Sol
es Racó des Caló d’en Monjo
es Sòl d’Avall
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3.7.6. Topònims desvinculats del referent

Hi ha diversos exemples de noms que són basats en altres del mateix territori, 
però se’n troben allunyats, ja sigui discretament o acusadament, cosa certament mala 
d’explicar. Ja se n’han citat alguns en parlar dels trasllats. Els tres que es poden citar 
(més una variant pluralitzada) són basats en uns altres, però se’n distancien formalment 
una mica: n’Amarador, es Cantó de Cala Llonga, na Portopetra / ses Portopetres. És 
inexplicable, ara per ara, la situació des Cantó de Cala Llonga, allunyadíssima de la mar.

3.7.7. Conseqüències de l’expansió d’alguns topònims

És un fet repetit en toponímia que quan un nom s’expandeix els usuaris solen 
tenir la necessitat de rebatejar el punt d’origen, sobretot si el significant ja és opac. És 
així que sorgeixen les tautologies que ja s’han esmentat (3.2.4.5.). Un cas ben il·lustratiu 
del procés el tenim a Porreres, al lloc dit es Còtil. Amb aquest topònim es designava 
antigament una roca isolada (ja se sap que còtil significa ‘pedra, roca’). Va ocórrer que 
amb  el  temps  es  Còtil  va  passar  a  designar  tots  els  camps  de  conreu  immediats. 
Aleshores, si es Còtil designava ja tota una contrada, la roca quedava sense nom o amb 
el mateix  nom. És quan es crea el  redundant  de sa Roca des Còtil,  per tal  d’evitar 
l’hominímia.

Vegeu  el  seguit  de  topònims  que  s’expandiren  i,  al  costat,  les  noves 
denominacions que generaren en els respectius punts embrionaris:

es Albellons → s’Avenc des Albellons
s’Amarador → s’Estany de s’Amarador
es Cap des Moro → sa Punta des Cap des Moro
es Caüll → sa Cova des Caüll
es Dolç → sa Bassa des Dolç
na Fontanella → es Dolç de na Fontanella
na Fontanella → es Pouet de na Fontanella
sa Guàrdia Vella → es Turó
sa Mesa → ses Rotes de sa Mesa
es Pontàs → s’Arc des Pontàs
na Seca → s’Escull de na Seca
sa Talaia → es Cuitor / es Tancadet de sa Talaia

2067



CONCLUSIONS

Densitat toponímica

La totalitat  del recull, incloses les variants, abasta 6.702 topònims, dels quals 
6.081 són noms actuals (90,7 %) i 621 són desapareguts (9,3 %). Si tenim en compte la 
ubicació de la totalitat dels topònims, veurem que 5.326 es troben a l’interior (79,5 %), 
1.321 al  litoral  (19,7 %) i  55 són mar endins  (0,8 %).  Si  els  distribuïm per termes 
municipals, veurem que 5.679 corresponen a Santanyí (84,7 %)201 i 1023 a ses Salines 
(15,3 %). 

Si observam els llocs nominats, la riquesa patrimonial toponímica viva coneguda 
dels  dos  municipis  afecta  5.060  indrets,  repartits  de  la  manera  següent:  4.031  a 
l’interior, 986 al litoral i 43 mar endins. En el terme de Santanyí hi ha 3.365 llocs amb 
nom propi a l’interior, 834 en el litoral i 40 mar endins. En el terme de ses Salines n’hi 
ha 666 a l’interior, 152 en el litoral i 3 mar endins. 

La densitat global és de 24 topònims per quilòmetre quadrat a l’interior i de 17 
per quilòmetre linial de costa. La mitjana de la costa és d’un nom per cada 60 metres de 
litoral. Per termes municipals hi ha diferències notables: a Santanyí és de quasi 27 noms 
per quilòmetre quadrat i poc més de 17 a la costa, mentre que a ses Salines és de 17 a 
l’interior i 15 a la costa. Aquesta minva salinera ve condicionada pels tancats de sa Vall 
que alberguen pocs topònims per la gran superfície que tenen.

La densitat toponímica, sense comptabilitzar les variants, fluctua molt, tant a la 
costa  com  a  l’interior.  Si  agafam  trams  costaners  d’un  quilòmetre  linial,  mesurats 
seguint fidelment les sinuositats,  trobarem espectaculars diferències, que poden anar, 
per citar només uns exemples, des d’un quasi desert amb només dos indrets nominats, 
desert excepcional, tanmateix, entre es Cap de ses Salines i es Pou Salat, seguint amb 
nou nominacions  a  Cala  Galiota,  quinze  a  ses  Roquetes,  devuit  a  la  ribera  sud  de 
Portopetro,  vint-i-dues  a  sa  Punta  Grossa,  vint-i-sis  a  ses  Falconeres,  trenta-cinc al 
coster  sud  de  Cala  Santanyí  i  quaranta-vuit  a  s’Almunia,  que  és  una  riquesa  molt 
respectable. Molt més s’ha de valorar, però, la freqüència de nomenclatura que E. Ribes 
i Marí (2006: 457) dóna per a la costa del municipi d’Eivissa, amb poc més de quaranta-
sis  llocs  per  quilòmetre,  si  tenim  present  els  més  de  nou  quilòmetres  amb  què  es 
desenvolupa. Si mesuràssim mig quilòmetre de costa, podríem trobar un desert absolut a 
la primera zona esmentada i,  mesurant només un quart de quilòmetre,  arreplegaríem 
trenta-cinc  noms  al  cor  de  s’Almunia.  Si  es  pogués  mantenir  tal  abundor, 
comptabilitzaríem  la  xifra  extraordinària  de  cent  quaranta  llocs  amb  nom  per 
quilòmetre. Per regla general, hom pot afirmar que les costes elevades i molt articulades 
són més propenses a albergar més denominacions que les costes baixes i  rectilínies, 
sobretot si tenen el fons de sorra amb poca aigua i més encara si estan formades per 
sistemes dunars, en els quals sembla que els noms –si se’m permet dir-ho així–  no s’hi 
troben a gust.

La riquesa o pobresa toponímica de la costa fluctua bàsicament per tres factors 
combinats: l’activitat humana, la diversitat d’articulació (tant positiva com negativa) i 
l’absència o presència de relleu. Forçosament, un litoral d’articulació recaragolada, amb 
dinamisme de relleu i molt sovintejat ha de tenir una rica nomenclatura. En cas contrari, 

201 Cal advertir que els noms desapareguts d’ubicació incerta s’han afegit a Santanyí, si no es disposava 
d’algun indici que orientàs cap a ses Salines, pel fet que aquest terme és bastant més petit.
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com ocorre a les proximitats des Cap de ses Salines, el desert del nomenclàtor es una 
palpable realitat.

Dels noms situats dins la mar, poca cosa es pot dir relacionada amb la densitat, 
en no ser que mostren dispersió i que no representen ni l’u per cent del corpus. Si de 
cas,  es  poden assenyalar com a àrees  de minsa  tendència a  la  concentració  la  zona 
compresa entre Mondragó i Cala Figuera i la que es troba entre s’Almunia i es Cap de 
ses Salines.

A l’interior,  tenim també diferències acusades  per  quilòmetre  quadrat.  A tall 
d’exemple, tenim sis llocs batejats vora sa Talaia Grossa, onze vora es Camp Roig, 
devuit  al  nord  de  ses  Salines,  vora  s’Olivó,  vint-i-vuit  a  sa  Boval,  quaranta-set  as 
Comtès i cent tres a la zona de Son Ferreret. 

És obvi que també terra endins hi ha àrees riques i àrees de baixa densitat. En 
general, els grans latifundis són àrees pobres, tot  i  que els topònims que s’hi troben 
solen tenir un alt interès lingüístic. Estan al pol oposat de les zones minifundistes que 
solen ser molt riques, però amb noms generalment més moderns. Si presenten llacunes 
(prop de s’Amarador, per exemple), és perquè he arribat, com a recol·lector, cinquanta 
anys tard. De la poca àrea muntanyosa de l’àmbit, no es pot dir que sigui pobra de noms, 
pel fet que està força humanitzada, sobretot a la part de sa Penya Bosca, malgrat que hi 
hagi una diferència substancial amb determinades zones del pla, sobretot amb les que 
foren establides en temps reculats, que han generat molta toponímia en poc redol. Els 
torrents  solen  tenir  noms diferents  a  partir  dels  antropònims  dels  propietaris  de  les 
parcel·les que travessen. Sol ser així en els que tenen el recorregut més llarg. Per contra, 
els torrentells de la costa, que sovint queden suspesos, poden tenir ara i adés algun nom 
descriptiu que no necessàriament és el de l’accident de la desembocadura. El poliè des 
Camp d’en Torrella, el més gran de l’illa, contraposa la seva riquesa toponímica a la 
monotonia del marc físic. La causa deu ser el fet del seu alt valor en el passat com a 
graner del terme. Les unitats toponímiques en el subsol són pobríssimes, per mor de les 
escasses visites que rebien les coves en el passat. No hi ha dubte que les denominacions 
hi proliferen modernament per qüestions lúdiques, però he de remarcar que mai no seran 
objecte d’interès per part del qui subscriu, mentre que hi hagi topònimia preturística 
sense arreplegar dins qualsevulla part del domini lingüístic, per una senzilla qüestió de 
prioritats i d’abismals diferències d’atractius. Interessa assenyalar que s’Estany de ses 
Gambes alberga desset topònims situats dins l’àrea estrictament lacustre. 

S’observen tendències de determinades zones a mantenir noms arcaics i unitats 
toponímiques singulars, segurament pel fet que cauen dins el cercle d’activitats d’una 
població  caracteritzada  pel  seu  immobilisme  lingüístic.  És  el  cas  dels  voltants  des 
Llombards i especialment de la seva costa. En relació amb aquest litoral, cal dir que és 
possible que la seva estructura agresta, antany poc freqüentada per gent d’altres indrets, 
pot haver ajudat al manteniment del ric tresor toponímic que alberga.

Reconstrucció del passat

Un dels grans mèrits de la toponímia és l’ajut que presta a la història en el sentit 
més ampli. A la zona estudiada això passa amb molta freqüència. Permet entre moltes 
coses accedir a la coneixença de la història geològica de l’àmbit d’estudi. En veurem 
uns exemples. Tots els qui hem trescat la costa des Rafal des Porcs hem conegut es Pont 
de sa Plana, que fa uns anys va caure i ja no és tal pont. Només en resta dempeus el 
topònim. Això mateix ocorre a sa Punta des Pont, entre Portopetro i sa Barca Trencada. 
Només gràcies al topònim podem saber que hi hagué un arc natural. L’erosió marina ha 
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canviat el paisatge a llocs com es Barret des Capellà (el de sa Plana) que amb dificultats 
deixa entreveure la forma del bonet romà de quatre puntes que duien els clergues, o es 
Cap des Toro que ja no mostra ni testa ni banyam, si és que en va tenir. Detectam, 
només  pels  noms,  avencs  cegats  (es  Pouàs).  Els  noms  subratllen  les  transgressions 
nummulítiques (sa Costa de ses Llenties) i s’intueixen buits sota la roca que ningú no ha 
vist mai (ses Mates des Tup-tup).

Generalment,  les  àrees  intactes  són  les  més  propenses  a  conservar  topònims 
relatius als animals i plantes salvatges. La costa n’és un bon exemple. Això no vol dir 
que dins les zones humanitzades manquin per complet les referències al món natural, ja 
que és dins conradissos on trobam topònims com es Garballó o es Camp de sa Murta i 
d’altres que apunten a espècies desaparegudes dels llocs en qüestió. Els arbres aïllats se 
solen evocar molt sovint quan resten voltats de conradís. De vegades, com en el cas des 
Pi  des Corb,  només en tenim noves a través del  nom propi.  La vegetació potencial 
d’alzinar es pot rastrejar a través d’alguns topònims (es Bosquet, es Buscarró).

Amb la història faunística succeix una cosa semblant. Detectam la presència de 
genetes per llocs de defecacions avui inexistents (es Forat des Cagador de sa Geneta), 
accedim a punts antics de nidificació d’espècies esborrades de la contrada (es Forat de 
sa  Miloca)  i  podem  donar  testimoni  d’una  antiga  abundor  de  foques  en  el  litoral 
escorcollat.

De la reconstrucció de la història  stricto sensu, la zona en pot oferir tal munió 
d’exemples  que  hauré  de  limitar  l’exposició  als  casos  que  a  parer  meu  són  més 
remarcables. Són interessants i diverses les possibilitats de reconstrucció del parcel·lari 
antic:  a través de la  memòria  de l’informant  coneixem la frontera que deixava Son 
Rossinyol a una banda i es Pujol a l’altra; mitjançant la fotografia aèria podem saber la 
divisió entre l’Alqueria Poca i Binilassar, o la partió antiga des Rafal des Porcs abans de 
la segregació des Marge d’en Cama; la dispersió del topònim es Pujol ens dóna una idea 
de l’antiga extensió de la finca; amb el malnom de la família Vicens i el suport de la 
documentació intuïm la considerable extensió de l’antic Rafal Roig. Topònims amb la 
paraula creu forneixen també testimonis termenals.

Són nombroses les al·lusions al poblament antic, amb casos tan interessants de 
necròpolis que només coneixem gràcies al nom (es Pins de ses Fosses) o de villae que 
ens  deixen  el  possible  antropònim del  propietari  (Serenyana).  La diversificació  dels 
esdeveniments més moderns motiva topònims de tota mena, amb al·lusions a naufragis i 
desgràcies, sovint no documentades per altra via.

La defensa i la guerra treuen eixiu sobretot a través de les construccions i les 
unitats lèxiques que detallen quasi tota l’escala de la graduació militar. La toponímia 
costanera  amb el  suport  de  la  cartografia  antiga  i  el  registre  arqueològic  permet  la 
reconstrucció de l’antic cordó sanitari de guàrdies secretes.

Sedimentació toponímica precatalana

Com ja s’ha avançat, les romanalles d’estadis lingüístics anteriors a la conquista 
del segle XIII són com a agulles perdudes dins el gran paller de la toponímia catalana. 
No queda res viu que sigui  anterior  a l’arribada dels  romans i  només s’intueix  una 
remota possibilitat en un paleotopònim. Dues deixalles llatines de fiabilitat desigual i 
alguna altra encara més hipotètica completen la sedimentació del món romà. I la cosa no 
millora gaire en observar el que ens queda del pas dels àrabs: sis topònims latents, dels 
quals només tres gaudeixen de bona salut i una quinzena més, amb un grau elevat de 
variabilitat, extrets de la documentació, que, certament, són poquíssims comparats amb 
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els  que  es  coneixen  de  les  viles  veïnes  de  Campos  o  Felanitx  i  no  en  parlem de 
municipis com Manacor o Palma que són riquíssims en toponímia islàmica extreta de la 
documentació.

Molt  probablement  cal  imputar  aquesta  pobresa  extrema  que  caracteritza  la 
toponímia morta precatalana de les poblacions estudiades a la crema decimonònica de 
l’arxiu de la universitat que ens degué privar d’un broll potent d’unitats toponímiques 
antigues.  Cal  dir  que  tampoc  no  ha  ajudat  gens  a  mantenir  topònims  vius 
l’extraordinària vocació minifundista que caracteritza la meitat nord del sector estudiat. 
Ja se sap que les fragmentacions de les antigues unitats d’explotació agrària són uns dels 
més poderosos enemics dels noms de lloc arcaics.

Genèrics absents de reculls lexicogràfics

Aquesta recopilació contribueix modestament a enriquir la lexicografia amb els 
genèrics que aporten els topònims el sentit dels quals no es troba enregistrat, tot i que 
solen  tenir  entrada  en  els  diccionaris.  En  recordarem alguns  exemples  referits  a  la 
topografia o recursos hídrics del litoral (bala,  dolç,  rambada,  turmassot), al moviment 
de la mar (aragall, tendre, fort), a la geomorfologia i biologia del fons marí (clap, espès, 
magraneral,  pelat),  a  la  vegetació  terrestre  (baladre,  llonja,  marge),  o  a  la 
geomorfologia de l’interior (esfondrat, salat, socost). No hi ha dubte que alguns poden 
esdevenir genèrics d’ús comú ben útils a altres disciplines.

Presència d’isoglosses entre els genèrics

Té un remarcable interès la constatació de diferències de distribució territorial de 
distints genèrics, sobretot topogràfics. En el litoral tenim el cas de tenasser, terme molt 
escàs i exclusiu de Calonge, com l’únic empenyalador de l’àmbit. La resta del territori 
prefereix tenassar, que només té alguna aplicació toponímica entre els coloniers, mentre 
que la paraula sense sufixar es distribueix pel litoral saliner i un poc pel llombarder. El 
sempre escàs aragall és exclusiu dels santanyiners, llombarders i saliners i no en tenim 
més aplicacions en el litoral baleàric, com tampoc no en tenim de turmassot, exclusiu de 
la costa llombardera (si exceptuam algun cas de l’interior de Pollença). Els torrentells  
són també llombarders. Tret d’alguna materialització esporàdica dels curiablanquers o 
santanyiners, el cingle és un escalonament típic dels llombarders, però n’és la topografia 
que imposa tal distribució. La paraula rambada només és usada pels saliners, els quals 
l’han feta arrelar també en el litoral de Cabrera.

A l’interior, el talaiol té tres aplicacions entre curiablanquers i saliners. Ja és un 
pur fòssil barranc, només conegut a s’Alqueria Blanca i substituït per torrent a la resta 
de poblacions i per  comellar, sobretot a Calonge. El mot  esfondrat és exclusivament 
saliner, fins i tot quan es troba dins el terme de Santanyí. Una unitat que dins l’àmbit és 
pròpia dels saliners és la de salat, però n’hi ha una aplicació a Portocolom. El salobrar 
és saliner, ja que a la resta del territori, amb l’excepció, potser, de Calonge, es denomina 
estany, paraula que, per altra, banda, també retrobam a sa Colònia. La quintana és molt 
característica de Santanyí, tot i que se’n troba alguna a s’Alqueria Blanca. Dos termes 
al·lusius a la vegetació tenen el cau a la part nord de l’àmbit: pinaró a Calonge i garrigó 
a  s’Alqueria  Blanca.  Cal  recordar  que  a  Santanyí  garriga és  pràcticament  un  mot 
desconegut, tot i que no ho és el derivat garriguer. 

Vincles motivacionals  entre topònims veïns
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La distribució territorial dels topònims deixa entreveure de manera discreta que 
entre ells de vegades es poden observar motivacions emparentades. Pens que no pot ser 
casual que dos topònims que presenten sengles cognoms d’origen àrab (na Melis i na 
Massotí) estiguin un al costat de l’altre, o que un antropònim provinent de la mateixa 
llengua  semítica  se  situï  a  la  vora  d’una  gran  possessió  d’antic  topònim  àrab  (na 
Mostafana, vora es Rafal des Porcs, abans Benigebidi), o la presència de dos topònims 
d’origen àrab (Maria i es Marratxí) dins la contrada d’una alqueria (s’Alqueria Roja). 
Dins el mateix marc semític és factible observar que dos prenoms que compareixen en 
una mateixa paremiologia es troben en el mateix  territori  (ses Fonts de n’Alis  i  ses 
Coves  d’en  Calí).  Al  marge  de  l’arabisme,  es  detecten  altres  lligams  no  menys 
interessants.  En  el  camp de  la  biologia,  tenim dos  noms  de  llocs  veïns  al·lusius  a 
Quercus ilex (s’Alzina i es Rebolls, o sigui ‘rebrolls d’alzina’). La prehistòria forneix el 
cas d’un poblat lligat a una necròpoli (sa Talaia Grossa, vora es Pins de ses Fosses). La 
construcció naval ofereix dos tipus de vaixells,  un al costat de l’altre (na Barca i es 
Bateu). L’absència de recursos,  per mor de sòls  magres i  pluviometria escassa dóna 
probablement dos noms més juxtaposats (Son Prim i Son Sec). El conreu de la figuera, a 
través de les varietats, aporta tres topònims al·lusius relacionats també pel veïnatge (na 
Bordissot,  n’Albacor  i  na  Blanca).  Una  aigua  estancada  i  el  seu  drenatge  artificial 
motiven una altra parella (sa Bassa d’en Llombau i na Síquia). Dos topònims més es 
basen  en  els  tributs  de  la  desena  part  i  l’onzena,  respectivament  (es  Deume  i  ses 
Tasques). Les colles confirmen de vegades coses només intuïdes: la sospita que a sa 
Talaia Juana tenim l’antic adjectiu jusà, avui jussà, es veu confirmada pel topònim veí 
es  Pou Juà i  s’oposa a l’Alqueria  Sobirana. Allò que ens veda un topònim,  ens ho 
ofereix el seu veí: si no sabem quin nom tenia el vell que motivà es Torrent des Jai, una 
ullada al mapa toponímic ens ho descobreix en un nom de les proximitats, es Pi des Jai 
Toni.

Mots esvaïts de la llengua en l’àmbit de recerca

Un dels atractius del recull és la quarentena llarga de mots arcaics, substantius o 
adjectius que es fan presents a través dels topònims. Entre les joies rescatades, n’hi ha 
algunes que constitueixen exemples únics a les Balears. Possiblement, mots com balç, 
lleva, o curria, no es repeteixen a cap altre indret de les illes i d’altres, com creta o faró 
són  raríssims  amb  no  més  de  dos  exemples  insulars  coneguts.  L’extingit  terme 
topogràfic  socost pot  ser  molt  útil  a  la  geomorfologia.  No  deixa  de  sorprendre  la 
presència d’un port muntanyenc en uns municipis tan plans com els que s’estudien ací. 
El gal·licisme bateu és interessant pel fet que mostra l’ús popular que degué tenir a la 
zona. Els antropònims també forneixen una bona nòmina de paraules avui inusitades.

Aspectes del món natural

Si prenim en consideració la morfologia del terreny, és remarcable el gruix dels 
topònims que fan referència al relleu, tant negatiu com positiu, a la doble articulació de 
la costa i a les formes d’erosió. Té una discreta importància numèrica la composició 
pètria  del  terreny.  De  la  hidrologia,  sobresurten  els  topònims  relatius  a  les  aigües 
estancades.

Entre els  topònims de caràcter  biològic,  destaquen els  referents  a comunitats 
vegetals, sobretot els de caràcter col·lectiu que no reporten indicació de cap espècie, tot i 
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que també tenen bona representació els  que indiquen alguna espècie en concret.  La 
fauna té una incidència escassa i només els ocells, els peixos i els mamífers salvatges 
terrestres aconsegueixen el fet d’evitar ser només testimonials.

En altres aspectes del món natural¸ només l’orientació segons la rosa dels vents i 
la coloració amb el roig i el blanc tenen una minsa repercussió numèrica en el corpus 
estudiat.

Intervenció humana

En observar la toponímia generada per tota mena de construccions, constatam 
que són remarcables quantitativament els noms de les cases i dependències annexes, les 
construccions auxiliars de l’agricultura i la ramaderia, les auxiliars de la navegació i la 
pesca, les relacionades amb l’aprofitament de l’aigua i les relatives als nuclis urbans i a 
la xarxa viària.

En  les  comunicacions  sols  destaquen  els  termes  generals  referits  a  les  vies 
interurbanes i en mesura molt menor els referits als accessos.

La indústria  es  representa  sobretot  a  partir  de  la  molturació  de  cereals  i  de 
l’extracció de materials molt diversos, sobretot grava i marès, tot i que de vegades no es 
troben de manera explícita en els genèrics.

Com hom pot imaginar, l’agricultura és una de les deus generadores més potents. 
Se’n porta la palma el camp conradís, amb més de vuit-centes unitats. Entre els conreus 
arboris, ocupa el primer lloc la figuera, seguida a distància pel garrover. Els conreus 
herbacis  i  l’horticultura  no  passen  de  ser  testimonials,  de  la  mateixa  manera  que 
l’aviram i  l’apicultura.  La representació  ramadera  és  més  tost  discreta,  amb petites 
diferències a favor del bestiar eguí i porcí.

La  propietat  pública,  l’heretatge  i  la  compravenda  són  qüestions  del  tot 
marginals, d’entre les quals només són destacables numèricament les terres comunals.

Poca  sedimentació  deixen  també  les  activitats  lúdiques,  amb  les  úniques 
excepcions de les pesqueres i la caça.

L’espessor toponímica de les creences gira al voltant de la religió, amb els llocs i 
objectes del culte.

Entre  els  topònims  relacionats  amb  la  història,  tenen  un  paper  rellevant  els 
referits  al poblament prehistòric i protohistòric,  cosa que no és estranya en una àrea 
d’alta densitat de restes arqueològiques. Amb una importància numèrica molt menor, es 
poden destacar els noms relatius a obres defensives.

Els topònims relatius als homes troben un camp ben adobat en l’estratigrafia 
social i sobretot en l’antroponímia, tant antiga com moderna, de prenoms, cognoms i 
malnoms.

Fonètica

Del vocalisme, cal destacar en primer lloc la quantitat de monoftongacions, prop 
de vuitanta, causada bàsicament per l’abundor dels genèrics quarterada i quartó. També 
les inflexions causades pel contacte de sons palatals. Són importants, quantitativament, 
els apòcopes motivats per la supressió de la vocal final de les esdrúixoles en -ia i les 
assimilacions, de les quals són responsables en gran part el mot sivina i els antropònims 
Colovet  i  Xixili.  En menor  quantitat,  tenim les  afèresis  i  les  labialitzacions.  Altres 
fenòmens  com  síncopes,  pròtesis,  dissimilacions,  tractaments  excepcionals  de  la  o 
àtona, etc. són poc més que testimonials.
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En el consonantisme és molt  remarcable la iodització,  amb més de tres-cents 
casos adscrits principalment als grups llatins  C’L i  L’Y. D’un centenar d’assimilacions, 
dos  terços  corresponent  al  pas  -rn-  >  -nn-  /  -n i  un  terç  al  canvi  -rl-  >  -l·l-.  Les 
palatalitzacions afecten nombrosos antropònims, tals com Xixili, Xina, Xanxes, etc. La 
freqüència de l’adjectiu  roig i  els seus derivats,  juntament amb el mot  truja són les 
unitats que més incidència tenen en les africacions, que passen de la quarentena. La 
majoria  de  caigudes  de  líquida  en  posició  de  coda  es  basen  en  l’arabisme  aljub, 
pronunciat ajub per fonosintaxi (en realitat jub). La resolució de hiats quasi assoleix la 
quarentena de freqüències i el rotacisme passa de la trentena. Les caigudes d’alveolar 
sonora  intervocàlica  tenen  una  incidència  una  mica  més  baixa.  Són  poc  més  que 
testimonials  les  dissimilacions,  les  despalatalitzacions,  les  sonoritzacions,  les 
fricativitzacions, etc.

Una  gran  importància  numèrica  tenen  les  metàtesis,  amb  prop  de  setanta 
ocurrències. No tant les ultracorreccions i molt menys els desplaçaments d’accent. 

Morfologia

Ja s’ha dit que de cent deu estructures formals les més freqüents, de major a 
menor, són les que tenen com a models es Carregador de sa Sal, es Pontàs i sa Dona 
Morta. Les tres juntes són responsables de l’existència de més de quatre mil sis-cents 
topònims. 

Pel que fa al gènere, la feminització d’antropònims és molt remarcable, amb més 
del doble de freqüències que la masculinització.  Prop de cent topònims palesen una 
absència de concordança en el gènere, amb antropònims masculins precedits d’article 
personal femení i viceversa (na Canonge, es Clos d’en Vidala, respectivament). 

La pluralització anòmala afecta quasi una trentena de noms, amb alguns casos 
cridaners (es Camp des Cardsos, es Favassos). 

Tenen  molt  d’interès  els  topònims  iniciats  per  article  personal,  bàsicament 
femení  (el  masculí  és sempre excepcional), amb més de tres-centes seixanta unitats, 
introduint antropònims o noms descriptius, aquests en menor quantitat. En nombrosos 
casos persisteixen els dubtes d’atribució. Tot i que l’article literari masculí  sovinteja 
més, té més interès el femení, perquè, a diferència del masculí, apareix també davant 
unitats lèxiques que no el regeixen amb noms comuns.

Entre els adjectius, els numerals (amb els partitius i ordinals) apareixen a una 
quarentena  de  topònims,  motivats  sovint  per  l’extensió  de  la  finca  expressada  en 
quarterades o quartons (ses Vuit, ses Dotze). Els altres adjectius causen l’aparició de 
quasi quatre-cents noms de lloc. Es repeteixen sovint gran, gros, llarg, nou, petit i rodó.

La majoria dels adverbis són de lloc, com no podia ser d’altra manera en tractar 
de noms de lloc. El més repetit, baix, té trenta ocurrències. 

La caiguda de preposició, de vegades combinada amb la pèrdua d’article, causa 
més de quaranta noms.

El  prefix  més  repetit  és  re-,  amb  trenta-sis  ocurrències.  Els  infixos  de  més 
rendiment són -er- i -ell- amb més de quaranta unitats cadascun. Dels sufixos, se’n porta 
la palma -et, que passa de molt les quatre-centes aparicions, seguit per -ó (més de dues-
centes), -er (més de cent cinquanta), -at (més de cent deu), -or (més de noranta) i -ot 
(més de setanta). Segueixen després, pel mateix ordre descendent, -ar, -al, -í, -ell, -às, 
-ol i -à. Els altres no tenen importància numèrica. 

Els  topònims  amb  la  partícula  son causen  més  de  cent  quaranta  topònims, 
incloent-hi  les  variants.  En  la  majoria  de  casos  introdueix  un  antropònim  sol.  Els 

2074



encapçalats per la contracció de la paraula casa, combinada de la manera que es vulgui, 
són més de quatre-cents seixanta. El barbarisme lo causa prop de dues-centes cinquanta 
aparicions. 

Dels  aspectes  morfològics  de  l’antroponímia,  cal  destacar  els  hipocorístics 
masculins i la freqüència discreta de l’estructura article + antropònim femení plural (ses 
Valentines, ses Manreses).

Semàntica

Si ens referim als estrats lingüístics, cal dir que és cridanera la pobresa de noms 
precatalans:  inexistents  els  preromans  (amb  una  remota  possibilitat  en  un  topònim 
perdut), testimonials els llatins, discretíssims els araboberbers (amb sis noms vius i una 
vintena de morts). Una vuitantena de topònims contenen arcaismes i mots d’ahir que tot 
just algun vell pot conèixer com a nom comú. La voluminosa toponímia catalana es veu 
escassament interferida per unes noranta unitats, sense comptar els noms encapçalats per 
la partícula lo, tots ells molt moderns.

Tenen molt  d’interès  els  indicadors  de  segregació  o  oposició.  La cronologia 
relativa (nou, vell) i l’addició antroponímica són els més reiterats. 

L’homonimització  formal,  tot  i  que és  força discreta,  destaca molt  per  sobre 
l’homonimització semàntica.

Les metàfores més usuals es basen en objectes del món laic, seguides a distància 
per les basades en animals. 

Dels  aspectes  culturals,  destaquen  els  més  de  quaranta  topònims  lligats  a 
rondalles i llegendes.

Els talassònims es vinculen, sobretot, amb la toponímia costanera. 
Les motivacions desaparegudes constitueixen una qüestió dramàtica, ja que més 

de cinc-cents seixanta topònims han vist perdre el seu referent. Hi ha més de cent vint 
noms  per  als  quals  no  es  veu  clara  l’explicació  de  la  seva  gènesi,  tot  i  que  tenen 
l’etimologia diàfana. Una trentena són d’ètim desconegut. 

Quasi  mil  dos-cents  noms  giren  al  voltant  d’altres  noms.  Són  els  topònims 
satèl·lits.  Els marcats per la dispersió i els que són conseqüència de trasllats no són 
numèricament representatius. Menys encara ho són els tautològics, però tenen un elevat 
interès. 
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EPÍLEG

Aquesta  obra  ha  tengut  la  pretensió  de  fixar  per  escrit  i  estudiar  el  solatge 
històric de la llengua adherida a la geografia d’un lloc molt concret, l’antic terme més 
meridional de l’illa de Mallorca, avui escindit en dues unitats municipals. El treball es 
basa,  sobretot,  en  l’enquesta  oral,  feta  amb  pretensions  d’exhaustivitat,  i  en  la 
coneixença  directa  del  territori,  sense  oblidar,  però,  els  sondejos  en  la  toponímia 
històrica, ja sigui a través de les obres publicades o mitjançant la consulta dels arxius 
públics o privats. Si l’exhaustivitat en parlar de fonts orals és una utopia, més ho és 
encara en tractar de fonts escrites, a través de les quals no hi ha dubte que queda un llarg 
camí per recórrer.

Una de les coses més evidents del recull és la riquesa quantitativa que fa tenir la 
sensació, sigui certa o no, que en el domini lingüístic hi ha pocs espais tan privilegiats. 
Però cal dir que la xifra de més de cinc mil  llocs batejats en una sola antiga unitat 
administrativa queda empetitida si es compara amb els quasi trenta-un mil topònims 
recollits en un sol terme municipal de Bretanya, per A. Le Flamanc (1958: 5). A parer 
del signant, no és gens menyspreable la riquesa qualitativa dels materials arreplegats, 
almenys des del punt de vista de la catalanitat, tot i que hem de lamentar que la força de 
la seva implantació hagi esborrat de manera tan intensiva els elements dels substrats 
anteriors. Vista des de l’òptica precatalana, no hi ha dubte que la recopilació és d’una 
accentuada pobresa.

La  contribució  principal  d’aquesta  tesi  pot  ser,  doncs,  la  d’oferir  un  paquet 
lingüístic  important  de  materials  catalans  de  totes  les  èpoques,  amb  un  ventall 
d’arcaismes i  mots  peculiars  d’un  elevat  interès,  que han permès  abordar  un estudi 
ampli, no sols des de l’òptica lexical, sinó també des del punt de vista de la morfologia 
derivativa i dels aspectes semàntics.

Hom no pot oblidar tampoc que l’atractiu d’un estudi toponímic no se cenyeix de 
manera exclusiva al camp de la llengua. En aquest món d’avui, d’excessos sense fre i de 
destrucció sistemàtica del paisatge, de tota mena de valors culturals i d’entronització de 
la vulgaritat, un treball sobre els noms de lloc d’una contrada amb descripcions acurades 
dels seus referents és com una acta notarial que dóna fe de l’existència de moltes coses 
belles que les generacions del futur mai no podran valorar en tota la seva dimensió com 
ho podem fer nosaltres. En les pàgines precedents s’ha intentat oferir una mena de plat 
combinat  en  el  qual  l’estudi  i  el  toc  d’alarma són  els  principals  ingredients,  sense 
additius ni colorants.
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RELACIÓ ALFABÈTICA DELS TOPÒNIMS

Es  recullen  ací  la  totalitat  de  les  entrades  del  corpus  toponímic,  ordenades 
alfabèticament  a  partir  de  cadascun  dels  seus  elements,  excepte  els  articles  i  les 
preposicions. Els noms en negreta corresponen a les entrades tal com apareixen en el 
corpus, és a dir  sense alteració de l’ordre de les parts  constituents.  Els transcrits en 
grafia  convencional  permeten  localitzar  alfabetitzades  totes  les  parts  integrants  del 
topònims exceptuant les dues categories gramaticals indicades. Així, una entrada com la 
que veurem transcrita en negreta a continuació la trobarem, a més, alfabetitzada de les 
altres dues maneres que s’indiquen: 

Barba des Cap des Moro, sa
Cap des Moro, sa Barba des 
Moro, sa Barba des Cap des

És obvi, doncs, que per localitzar qualsevol topònim dins el corpus cal partir de 
la  forma  que  en  la  relació  alfabètica  apareix  transcrita  en  negreta.  Per  arribar  als 
topònims en negreta, s’ha de partir de la primera majúscula que hom troba després de la 
coma, tal com veurem en l’exemple següent:

Estret des Temps, es Camí de s’
Estret des Temps, es → Camí de s’
                                      ↓
                                      Camí de s’Estret des Temps, es

Tengui’s  present  que  l’estructuració  a  dues  columnes  fa  que  els  topònims 
excessivament llargs, que tanmateix són pocs, quedin escindits en dues línies. En tals 
casos, el text de la segona línia apareix al final d’aquesta, precedit d’una filera de punts. 
Així, un text com aquest

Angoixes de l’Amo en Bernat de So
..................................... n’Amer, ses

s’ha de llegir com si estàs estructurat de la següent manera:

Angoixes de l’Amo en Bernat de So n’Amer, ses

Els topònims es repeteixen tantes vegades com entrades tenen en el corpus.
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A 
Abelles, es Camp de ses
Abelles, es Clot de ses
Abelles, es Garrover de ses
Abelles, es Marge de ses
Abelles, les
Abeurada d'en Verro, s'
Abeurades, les
Abeurador, es Carrer de s’
Abeurador, es Molí de s’
Abeurador, s'
Abeurador, s'
Abeurador de ses Perdius, s'
Abladora, es Pi de n’
Abolcadors, es
Açabaca
Adia
Adolços, es
Adolços, es Fort des
Adolços, es Tendre des
Adolços, s’Entrada des
Adolços, sa Cova des
Adolços, sa Falç des
Adolços, sa Punta des
Adrover, es Caló de n’ 
Adrover, es Torrent des Caló de n’
Adrover, l’Estaló de n’
Adrover, sa Cova des Caló de n’
Adrover, sa Seca des Caló de n’
Aferrall de na Gosta, s'
Aglanera, sa Tanca de s’
Aglaneres, es Corral de ses
Aglaneres, es Torrent de ses
Aglaneres, sa Tanca de ses
Aguaitador de sa Senyora, s'
Àguila, es Negre des Niu de s’
Àguila, es Niu de s’
Àguila, es Turó de s’
Àguila, sa Barba des Niu de s’
Àguila, sa Costa de s’
Àguila, sa Punta des Niu de s’
Àguila, sa Talaia de s’
Agulles, es Caló de ses
Agulles, sa Punta des Caló de ses
Agustí, la Rota de n’
Agustina, ses Talaies de n’
Aigua, sa Cova de s’

Aiguavés, Davant s’
Aiguavés, s'
Aigües, es Carreró de ses
Aigües, sa Tanca de ses
Aina, Lo de na Maria
Aina Mina, Ca Madò Tonina
Aixeta, es Pins de n’
Ajaguda, sa Dona
Al·lots, es Banc des
Al·lots, sa Seca des
Alabiali
Alambrada, sa Tanca
Alatmar, el Rafal
Albacor, n'
Albacor, es Tres Quartons de n’
Albacorin
Albardà, la Punta de l’
Albardà, s'
Albardà, s'
Albardà, s'
Albardà, s’Illot de s’
Albardà, sa Punta de s’
Albardà de Cala Galiota, s'
Albardà de s'Esquena d'Ase, s'
Albelló, la Sort de l’
Albelló, s'
Albelló, s'
Albelló de s'Hort, s'
Albelló des Clot, s'
Albelló des Pouet, s'
Albellons, es
Albellons, s’Avenc des
Albellons des Pou del Rei, es
Alberca
Albercoquers, sa Tanca dels
Alberg, l'
Albocora
Alcaid, sa Creu de n’
Alegaret, s'
Alegre, So n’
Aleix, el Rafal de n’
Alfàbia, sa Punta
Alfàbia, sa Punta d’
Alfàbia, sa Punta de s’
Alfacs, l’Estany dels
Alfaden Alquibir
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Alga, es Racó de s’
Alga, sa Cova de s’
Alga, sa Punta d’
Alga, sa Talaia de s’
Alga, ses Motes d’
Aliaualí
Alicant
Alis, s’Estany de ses Fonts de n’
Alis, sa Font de n’ 
Alis, ses Fonts de n’
Aljub, Can Tomeu des Camp de s’
Aljub, el Clos de l’
Aljub, es Camp de s’
Aljub, es Carrer de s’
Aljub, es Claper de s’
Aljub, es Comellar de s’
Aljub, es Corral de s’
Aljub, es Mitjà de s’
Aljub, es Sementer de s’
Aljub, l' 
Aljub, s'
Aljub, s'
Aljub, s’Hortet de s’
Aljub, sa Pleta des Comellar de s’
Aljub, sa Tanca de s’
Aljub, sa Tanca de s’ 
Aljub, sa Tanca de s’
Aljub, sa Tanca de s’
Aljub, sa Tanca de s’
Aljub, sa Tanca de s’
Aljub, sa Tanca de s’
Aljub d'en Parra, s'
Aljub d'en Tià Fuster, s'
Aljub de Baix, s'
Aljub de Can Blai Mir, s'
Aljub de Can Maimó, s'
Aljub de na Clapers, s'
Aljub de na Pallera, s'
Aljub de sa Bassa Clota, s'
Aljub de ses Angoixes, s'
Aljub de So n'Amer, s'
Aljub de Son Belard, s'
Aljub de Son Cosina, s'
Aljub de Son Coves, s'
Aljub de Son Ferrer, s'
Aljub de Son Perdut, s'
Aljub de Son Pulla, s'
Aljub de Son Vidal, l'
Aljub des Garballó, s'

Aljub des Matar, s'
Aljub Tapada, s'
Aljub Vella, s'
Allà Baix, el Pou d’
Allà Baix, es Closos d’
Allà Baix, es Pont d’
Allà Baix, la Bassa del Pou d’
Allà Baix, ses Figueres de Moro d’
Allà Dalt, ses Figueres de Moro d’
Allà Darrere
Alluc
Almànguera, sa Cova de s’
Almatmar
Almudain, el Rafal
Almunia, s'
Almunia, s’Escull de s’
Almunia, sa Falç de s’
Almunia, sa Punta de s’
Almunia, sa Tenassa de s’
Almunia, sa Torre
Almunia, es Fortet de s’
Almunia, es Torrent de s’
Almunia, la Torre
Almunia, la Volta de l’
Alòs, ses Estepes de n’
Alpilelet
Alqueria Blanca, es Camí de s’
Alqueria Blanca, s'
Alqueria Blanca, sa Carretera de s’
Alqueria d'en Taulia, l'
Alqueria de la Torre, l'
Alqueria Jusana, l'
Alqueria Poca, el Camí de l’
Alqueria Poca, l'
Alqueria Roja, el Camí de l’
Alqueria Roja, s'
Alqueria Sobirana, l'
Alqueria Terça, l' 
Alquibir, Alfaden
Alt, es Parat
Alt, s'
Alt, s'
Alt de Cala en Tugores, s'
Alt de na Pelada, s'
Alt des Claper, es Cingle de s’
Alt des Claper, es Racó de s’
Alt des Claper, s'
Alta, sa Pesquera
Alta, sa Punta
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Alta, sa Punta
Altes,  ses  Figueres  de  Moro  de  ses 
................................................... 
Barreres
Altes, ses Penyes
Altes, ses Penyes
Altes, ses Puntes
Altigor, s'
Alzina, Ca n’Andreu de s’
Alzina, s'
Alzina Torta, s'
Amagat, Can Tomeu
Amarador, es Blanc de s’
Amarador, es Bufadors de s’
Amarador, es Camí de s’
Amarador, es Clap de s’
Amarador, es Torrent de s’
Amarador, n'
Amarador, s'
Amarador, s'
Amarador, s’Estany de s’
Amarador, sa Barba de s’
Amarador, sa Punta de s’
Amarrall de s'Artet, s'
Ambaça
Amer, es Molí de So n’
Amer, es Penyalar de So n’
Amer, es Sequer de So n’
Amer, la Marina de So n’
Amer, s’Aljub de So n’
Amer, s’Avenc de So n’
Amer, s’Era de So n’
Amer, sa Punta de So n’
Amer, sa Torre de So n’
Amer, ses Angoixes de l’Amo en Bernat 
...................................................  de  So 
n’
Amer, So n’
Amera, es Carreró de n’
Amera, es Racó de n’
Amera, n'
Amera, n'
Amera, sa Caseta de n’
Amera, ses Talaies de n’
Amera Gran, n'
Amera Petita, n'
Amera Petita, ses Talaies de n’
Ametler des Corbs, s'
Ametlers, el Corralet dels

Ametlers, es Comellar des
Ametlers, es Tancat des
Ametlers, la Bassa dels
Ametlers, sa Rota des
Ametlers, sa Tanca des
Ametlers, sa Tanca des
Ametlers, sa Tanca des
Ametlers, sa Tanca des
Ametlers, sa Tanca des
Ametlers de Baix, sa Tanca des
Ametlers Joves, es
Ametlers Joves, sa Tanca des
Ametlers Joves, sa Tanca des
Ametlers Joves, sa Tanca des
Ametló, n'
Amitgers, s’Escar de Mestre Biel des
Amo Andreu, sa Pleta de l’
Amo Andreu Bet, Ca l’
Amo Antoni, sa Barraca de l’
Amo Antoni, ses Barraques de l’
Amo Antoni Ramon, sa Canova de l’
Amo Antoni Ramon, sa Vinya de l’
Amo Antoni Ramon, sa Vinya de l’
Amo Antoni Vidal, sa Pleta de l’
Amo  en  Bernat  de  So  n’Amer,  ses 
..........................................  Angoixes  de 
l’
Amo en Bernat Metge, Ca l’
Amo en Damià, sa Cova de Ca l’
Amo en Domingo Neo, sa Cova de l’
Amo en Gori, sa Tanca de l’
Amo en Jaume Llaneres, sa Torre de l’
Amo en Jaume Puig, Ca l’
Amo en Jeroni, es Molí de Ca l’
Amo en Jeroni, Lo de l’
Amo en Jeroni, ses Pletes de l’
Amo en Joan Cordella, Ca l’
Amo en Joan de la Mar, sa Barraca de l’
Amo en Joan des Camp Lledó, sa Pleta 
.........................................................  de 
l’
Amo en Joan Maimó, Ca l’
Amo en Joan Marines, sa Roca de l’
Amo en Joan Roca, sa Barraca de l’
Amo en Jordi, es Mitjà de l’
Amo en Jordi, es Pins de l’
Amo en Jordi, es Racó de l’
Amo en Jordi, es Racó de l’
Amo en Jordi, sa Barraca de l’
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Amo en Jordi, ses Tanques de l’
Amo en Llorenç, sa Marina de Ca l’
Amo en Llorenç Cosina, Ca l’
Amo en Llorenç Paulo, Ca l’
Amo en Lluc, es Pi de l’
Amo en Lluc, es Pins de l’
Amo en Lluc, sa Caseta de l’
Amo en Lluc Cordella, Ca l’
Amo en Lluc Cordella, sa Pleta de l’
Amo en Lluc Goiet, Ca l’
Amo en Marc, sa Sínia de l’
Amo en Miquel de sa Plaça, s’Escar de 
l’
Amo en Miquel de sa Plaça, sa Barraca 
.........................................................  de 
l’
Amo en Miquel Rossis, Ca l’
Amo en Paco Genter, sa Barraca de l’
Amo en Pau des Molí Nou, Ca l’
Amo en Pep, es Sementer de l’
Amo en Pep Carles, Ca l’
Amo en Pere Ferrando, Lo de l’
Amo en Sebastià Carles, Ca l’
Amo en Simon Cosina, Ca l’
Amo en Tomeu Coa, Ca l’
Amo en Tomeu Domingo, es Torrent de 
.............................................................. 
l’
Amo en Tomeu Paulo, Ca l’
Amo en Xisco, es Pinaret de l’
Ample, es Camí
Amunt, Can Sabater de Més
Amunt, es Camp d’
Amunt, es Carreró d’
Amunt, sa Tanca de Més
Amunt de Baix, es Camp d’
Amunt de Dalt, es Camp d’
Amunts, es Camps d’
Anar, es Mal d’
Anclità, Cala 
Andreu, es Carrer de Sant
Andreu, sa Pleta de l’Amo
Andreu Bet, Ca l’Amo
Andreu Canova, Ca n’
Andreu Coa, sa Rota de n’
Andreu Corriola, sa Barraca de n’
Andreu Creus, s’Escar de n’
Andreu de s’Alzina, Ca n’
Andreu des Molí, sa Barraca de n’

Andreu Felip, Cal Sen
Andreu Petit, Ca n’
Andreu Petit, sa Pleta de n’
Andreu Ramon, Ca n’
Andreu Sabater, Ca n’
Andreva, sa Tanca de Madò
Angoixes, el Camp de les
Angoixes, s’Aljub de ses
Angoixes, sa Bassa de ses
Angoixes, ses
Angoixes d'en Rave, ses
Angoixes  de  l'Amo en Bernat  de So 
............................................. n'Amer, 
ses
Angoixes Noves, ses
Ànima, s'
Ànimes, el Clos de les
Ànimes, sa Tanca de ses
Ànimes, sa Vinya de ses
Antiga, es Camí de n’
Antiga, n'
Antigor, s'
Antigor, s'
Antigor, s'
Antigor, s'
Antigor, s'
Antigor, s'
Antigor d'en Tancassa, s'
Antigor de ses Roquisses, s'
Antigors, es
Antigors, es
Antigors, es
Antoni, Can Pere
Antoni, el Clos de Mosson
Antoni, es Banc d’en Pere
Antoni, sa Barraca de l’Amo
Antoni, sa Pesquera d’en Jaume
Antoni, sa Pleta d’en Jaume
Antoni, ses Barraques de l’Amo
Antoni Comes, Can Pere
Antoni Ramon, sa Canova de l’Amo
Antoni Ramon, sa Vinya de l’Amo
Antoni Ramon, sa Vinya de l’Amo
Antoni Vidal, sa Pleta de l’Amo
Antoninoia, So n’
Any, es Mal
Any, sa Rota des Mal
Apòstols, sa Cova des
Apotecaria, sa Barraca de s’
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Aprés, s'
Aprés de ses Cabres, s'
Aquí Prop, es Closos d’
Aquí Prop, es Pont d’
Arades, n'
Arades, sa Punta de ses
Aragall Blau, s'
Aragall de s'Ullastre, s'
Aragall de ses Pedreres, s'
Aragall des Còdol Negre, s'
Aranyera, es Racó de s’
Aranyera, es Turó de s’
Aranyera, s'
Aranyera, ses Rotes de s’
Aranyó, sa Punta de s’
Arbres, sa Plaça des
Arc, s'
Arc des Pontàs, s'
Arena, es Clot de s’
Arena, es Clot de s’
Arena, es Turó de s’
Arenal d'en Garrot, s'
Arenal d'en Talaia, s'
Arenal des Caragol, s'
Arenal des Carbó, s'
Arenalet, s'
Arenalet, s'
Arenalets, es
Arenes, es Carrer de ses
Arenes, la Tanca de les
Argental, l'
Argentó, l'
Argila, es Clot de s’
Argila, es Mitjà de s’
Argila, s'
Argila, ses Barreres de s’
Arrabassat, s'
Arraconador de Carro, s'
Arrambador, s'
Artet, s’Amarrall de s’
Ase, s’Albardà de s’Esquena d’
Ase, s’Esquena de s’
Ase, sa Barraca de s’
Ases, Can Pere des
Ases, es Penyal des
Ases, es Turó des
Ases, sa Punta des
Ases, sa Seca des
Asibiu

Astanenc, Ca s’
Astruc, la Rota de n’
Atracador, s'
Aulet, es Racó de n’
Aulet, es Racó de n’
Aulet, es Turó de n’
Aulet, sa Torre de n’
Aulets, sa Torre des
Avall, Can Sabater de Més
Avall, es Camí des Sòl d’
Avall, es Carreró des Sòl d’
Avall, es Sòl d’
Avall, la Tanca de Part d’
Avarador, s'
Avarador d’en Francina
Avenc, el Tancat de s’
Avenc, es Camp de s’
Avenc, s'
Avenc, s'
Avenc, s'
Avenc, s'
Avenc, sa Bassa des Camp de s’
Avenc, sa Quarterada de s’
Avenc, sa Tanca de s’
Avenc, ses Rotes des Camp de s’
Avenc d'en Morer, s'
Avenc de ses Cerdanes, s'
Avenc de So n'Amer, s'
Avenc des Albellons, s'
Avenc des Camp Redó, s'
Avenc des Camp Roig, s'
Avenc des Camp Roig, s'
Avenc des Coloms, s'
Avenc des Favassos, s'
Avenc des Lletrar, s'
Avenc des Matar, s'
Avencàs, es Torrent de s’
Aviació, es Camp d’
Avió, es Sementer de s’
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B
Babeta, na
Bacives, sa Pleta de ses
Badalona, na
Bagasseta, es Clap de sa
Bagasseta, sa
Bagasseta, sa Punta de sa
Baix, Ca na Beu de
Baix, el Pou d’Allà
Baix, el Torrent de
Baix, es Camp d’Amunt de
Baix, es Closos d’Allà
Baix, es Pont d’Allà
Baix, es Pou de
Baix, es Revolt de
Baix, es Sementer de
Baix, es Sementer de
Baix, la Bassa del Pou d’Allà
Baix, la Plaça del Pou de
Baix, Morellet de
Baix, na Clavet de
Baix, s’Aljub de
Baix, s’Hortet de
Baix, sa Cova de
Baix, sa Quarterada de
Baix, sa Rota de
Baix, sa Rota de
Baix, sa Tanca de
Baix, sa Tanca de
Baix, sa Tanca de 
Baix, sa Tanca des Ametlers de
Baix, sa Tanca des Garrover de
Baix, sa Vinya de
Baix, ses Figueres de Moro d’Allà
Baix de la Cova Juana, les Rotes de
Baix de s’Era, sa Tanca de
Baix de s’Hort, es Pou de
Baix de sa Cova, sa Tanca de
Baix de sa Torre
Baix de sa Vinya, sa Tanca de
Baix des Pi, sa Tanca de
Baix des Pletó, sa Tanca de
Baix des Replà, sa Tanca de
Baix des Safareig, sa Tanca de
Baix des Travesser
Baix des Turó
Baix Morell

Baix sa Mosquera
Baix sa Torre
Baix sa Vinya
Baixa, na
Baixa, sa Cova
Baixa, sa Cova
Baixa, sa Pesquera
Baixa, sa Pesquera
Baixa, sa Punta 
Bala, sa Punta de sa
Baladrar, es
Baladrar d'en Cavallot, es
Baladrar d'en Pere Pau, es
Baladrar de Cas Coix, es
Balena, es Blau des Cocó d’en
Balena, es Clot d’en
Balena, es Cocó d’en
Bales, ses
Baltasana, es Cantó de na
Baltasana, Lo de na
Baltasar, Can
Baltasar, Can
Baltasar, ses Rotes d’en
Baltasar Ferrer, s’Era d’en
Baltasar Gros, Can
Baltasar Racó, sa Barraca d’en
Balutxo, Can
Balutxo, es Collet d’en
Balutxo, es Corral d’en
Balutxo, es Coster d’en
Balutxo, es Figueral d’en
Balutxo, es Molí d’en
Balutxo, es Turó d’en 
Balutxo, s’Escar d’en
Balutxo, sa Barraca d’en
Balutxo, sa Costa d’en
Banc, es
Banc, es
Banc d'en Pere Antoni, es
Banc de na Fonda, es
Banc de na Fontanella, es
Banc de na Morga, es
Banc des Al·lots, es
Banc des Jai, es
Banc des Llaüt, es
Banc des Llaüt, es
Banc des Racó de sa Selleta, es
Banc Negre, es
Bancalet, es
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Bancalet, es
Bancassos, es
Bancassos, es Davallador des
Bancassos, es Dolç des
Bancassos, sa Punta des
Bandera, es Pont d’en
Bandera, Lo d’en
Bandera, na
Bandera, sa Costa de na
Banquet, es
Banquet, es
Banquet, es
Banquet, es
Banquet, es
Banquet, es
Banquet de sa Punta Grossa, es
Banquet de ses Tenasses Roges, es
Banussa, na
Banyador de ses Monges, es
Banyera de n'Ollers, sa
Banyeretes, ses
Banyero, sa Tanca des
Banyeta, Can
Banyeta, Can
Banyeta, Davant Can 
Banyeta, es Comellar d’en
Banyeta, es Pins d’en Bernat
Banyeta, es Torrent d’en
Banyeta, Lo d’en
Banyeta, Lo d’en
Banyeta, s’Escar d’en
Banyeta, s’Escar d’en Bernat
Banyeta, sa Barraca d’en Bernat
Banyeta, sa Pleta d’en
Banyeta, ses Pletes d’en
Banyeta d’en Taconer, Can
Banyeta des Fusteret, Can
Barba de s’Amarador, sa
Barba de sa Colònia, sa
Barba de sa Mitja Lluna, sa
Barba de sa Raconada, sa
Barba de ses Orelletes, sa
Barba de Solimina, sa
Barba de Xaloc, sa
Barba des Cap de sa Paret, sa
Barba des Cap des Moro, sa
Barba des Niu de s’Àguila, sa
Barba des Penyalar, sa
Barba des Sivinar, sa

Bàrbara, sa Torre de Can
Bàrbara, sa Torre des Coix
Barber, el Clos d’en
Barber, es Cocó
Barberà, la Tanca d’en
Barbera, na
Barbera, sa Tenassa de na
Barberanes, es Pou de ses
Barberanes, ses 
Barca, la Tanca de la
Barca, na
Barca Trencada, sa
Barca Trencada, sa Cova de sa
Barca Trencada, sa Punta de sa
Barcelona, na
Barco Esfondrat, es
Bardissa, sa Rota de sa
Baró, el Viló d’en
Baró, sa Tanca de Son
Baró, Son
Barona, na
Baronada, na
Barons, es
Barquerades, ses
Barqueres, ses
Barquers, sa Cova des
Barquers, sa Cova des
Barques, es Caló de ses
Barques, es Torrent de ses
Barques, ses
Barra, sa
Barraca, es Turó de sa
Barraca, sa
Barraca, sa
Barraca, sa
Barraca, sa
Barraca, sa
Barraca, sa
Barraca, sa
Barraca, sa Tanca de sa
Barraca, sa Tanca de sa
Barraca, sa Tanca de sa
Barraca, sa Tanca de sa
Barraca, sa Tanca de sa
Barraca, sa Tanca de sa
Barraca, sa Tanca de sa
Barraca, sa Tanca de sa
Barraca, sa Tanca de sa
Barraca amb Dos Curuculls, sa
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Barraca amb Dos Curuculls, sa
Barraca Blanca, sa
Barraca Cremada, sa
Barraca d'en Baltasar Racó, sa
Barraca d'en Balutxo, sa
Barraca d'en Benet Simonet, sa
Barraca d'en Bernat Banyeta, sa
Barraca d'en Bevarró, sa
Barraca d'en Biel Garriguer, sa
Barraca d'en Blai Sabater, sa
Barraca d'en Bóta, sa
Barraca d'en Busques, sa
Barraca d'en Caminer, sa
Barraca d'en Campos, sa
Barraca d'en Capità, sa
Barraca d'en Carles, sa
Barraca d'en Cenrí, sa
Barraca d'en Coloma, sa
Barraca d'en Comte, sa
Barraca d'en Damià Llis, sa
Barraca d'en Dequatres, sa
Barraca d'en Dequatres, sa
Barraca d'en Figa, sa
Barraca d'en Galerí, sa
Barraca d'en Garrot, sa
Barraca d'en Gerrer, sa
Barraca d'en Goiet, sa
Barraca d'en Jaume Llesco, sa
Barraca d'en Jaume Salom, sa
Barraca d'en Joan Sales, sa
Barraca d'en Joan Vindango, sa
Barraca d'en Llasses, sa
Barraca d'en Llorenç Pulla, sa
Barraca d'en Malsà, sa
Barraca d'en Manresa, sa
Barraca d'en Marranxa, sa
Barraca d'en Marranxa, sa
Barraca d'en Miquel Capblanc, sa
Barraca d'en Miquel Colau, sa
Barraca d'en Miquel  de ses Roques, 
............................................................ sa
Barraca d'en Miquel Vetla, sa
Barraca d'en Miqueló, sa
Barraca d'en Miquerillo, sa
Barraca d'en Mojarala, sa
Barraca d'en Moló, sa
Barraca d'en Nofre, sa
Barraca d'en Nofre Rita, sa
Barraca d'en Palles, sa

Barraca d'en Paraire, sa
Barraca d'en Parra, sa
Barraca d'en Patró, sa
Barraca d'en Pau, sa
Barraca d'en Pau Porcella, sa
Barraca d'en Paulo, sa
Barraca d'en Pep Costa, sa
Barraca d'en Pere Calent, sa
Barraca d'en Pere Gran, sa
Barraca d'en Pere Mas, sa
Barraca d'en Pere Rado, sa
Barraca d'en Perico Pomar, sa
Barraca d'en Portell, sa
Barraca d'en Pubil, sa
Barraca d'en Pulla, sa
Barraca d'en Racó, sa
Barraca d'en Rafeló, sa
Barraca d'en Ramella, sa
Barraca d'en Ravenet, sa
Barraca d'en Rita, sa
Barraca d'en Roig, sa
Barraca d'en Roig Minso, sa
Barraca d'en Rovellat, sa
Barraca d'en Salom, sa
Barraca d'en Sanç, sa
Barraca d'en Sanç, sa
Barraca d'en Sard, sa
Barraca d'en Sebastià Feo, sa
Barraca d'en Serraller, sa
Barraca d'en Sidoro, sa
Barraca d'en Tià Mas, sa
Barraca d'en Tòfol Marc Tiu, sa
Barraca d'en Tòfol Roca, sa
Barraca d'en Toni Capblanc, sa
Barraca d'en Toni Soler, sa
Barraca d'en Torres, sa
Barraca d'en Trapasser, sa
Barraca d'en Tudaposts, sa
Barraca d'en Vela, sa
Barraca d'en Vela, sa
Barraca d'en Verro, sa
Barraca d'en Vidal, sa
Barraca d'en Vidal, sa
Barraca d'en Vidal, sa
Barraca d'en Vila, sa
Barraca d'en Vives, sa
Barraca d'en Xalau, sa
Barraca de Can Conill, sa
Barraca de Can Fariner, sa
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Barraca de Can Ferrereta, sa
Barraca de Can Mas, sa
Barraca de Can Parra, sa
Barraca de Can Sabater, sa
Barraca de Can Verro, sa
Barraca de Cas Coix, sa
Barraca de l'Amo Antoni, sa
Barraca de l'Amo en Joan de la Mar, 
............................................................ sa
Barraca de l'Amo en Joan Roca, sa
Barraca de l'Amo en Jordi, sa
Barraca  de  l'Amo  en  Miquel  de  sa 
................................................. Plaça, sa
Barraca de l'Amo en Paco Genter, sa
Barraca de Mestre Lluc Fariner, sa
Barraca de Mestre Pau, sa
Barraca de n'Andreu Corriola, sa
Barraca de n'Andreu des Molí, sa
Barraca de n'Esterelles, sa
Barraca de na Beata, sa
Barraca de na Clavet, sa
Barraca de na Manenta, sa
Barraca de na Santa, sa
Barraca de s'Apotecaria, sa
Barraca de s'Ase, sa
Barraca de s'Egua, sa
Barraca de s'Escaravat, sa
Barraca de s'Escorxador, sa
Barraca de s'Escorxador, sa
Barraca de s'Etxòl·lero, sa
Barraca de sa Palla, sa
Barraca de sa Punta, sa
Barraca de sa Punta Grossa, sa
Barraca de sa Selleta, sa
Barraca de sa Senyora, sa
Barraca de ses Egües, sa
Barraca de Son Ponç, sa
Barraca de Son Ponç, sa
Barraca de Son Reus, sa
Barraca de Son Salom, sa
Barraca del Senyor Toni, sa
Barraca des Bauç, sa
Barraca des Buscanys, sa
Barraca des Cabo, sa
Barraca des Cap des Moro, sa
Barraca des Carabiners, sa
Barraca des Cocó, sa
Barraca des Coix Parra, sa
Barraca des Comandant, sa

Barraca des Comís, sa
Barraca des Delfí, sa
Barraca des Garriguer, sa
Barraca des Garriguer, sa
Barraca des Garriguer, sa
Barraca des General, sa
Barraca des Macs Blaus, sa
Barraca des Metge Llaneres, sa
Barraca des Metge Parra, sa
Barraca des Murer, sa
Barraca des Parillo, sa
Barraca des Patró Felip, sa
Barraca des Patró Marranxa, sa
Barraca des Patró Vila, sa
Barraca des Porcs, sa
Barraca des Porcs, sa
Barraca des Sabaters, sa
Barraca des Sabaters, sa
Barraca des Sauló, sa
Barraca des Sergent, sa
Barraca des Serrallers, sa
Barraca des Sord Puig, sa
Barraca des Tallador, sa
Barraca des Telèfon, sa
Barraca des Trapassers, sa
Barraca Esfondrada, sa
Barraca Fonda, sa
Barraca Nova, sa
Barraca Redona, sa
Barraca Vella, sa
Barraca Vermella, sa
Barracar, es
Barragot, Can
Barragot, es Caló d’en
Barragot, es Rost d’en
Barragot, es Torrent d’en
Barragot, sa Pesquera d’en
Barragot, sa Punta de Can
Barraixet, es Pins d’en
Barrala, Lo d’en
Barranc, es
Barranc, les Comunes del
Barranc d'en Tanca, es
Barrancó, es
Barraques, ses
Barraques, ses
Barraques d'en Goiet, ses
Barraques d'en Vila, ses
Barraques d’en Vila, ses Barreres de ses
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Barraques de Ca n'Espina, ses
Barraques de l'Amo Antoni, ses
Barraques de la Pietat, ses
Barraqueta Vermella, sa
Barrera, sa Costa de sa
Barrera, sa Tanca
Barrera d'en Polla, sa
Barrera del Truc, la
Barrera Vella, sa
Barreres, sa Tanca de ses
Barreres d’en Bennàsser, Lo de ses
Barreres d'en Carroja, ses
Barreres Altes, ses Figueres de Moro de 
........................................................... ses
Barreres de s'Argila, ses
Barreres de ses Barraques d'en Vila, 
........................................................... ses
Barreres de ses Blaies, ses
Barreres de ses Guàrdies, ses
Barreres des Metge, ses
Barrereta, es Camí de sa
Barrereta, sa
Barrereta, sa
Barrereta, sa
Barres, es Camí de França d’en
Barres, es Pi Gros d’en
Barres, es Torrent d’en
Barres, Lo d’en
Barres, sa Marina d’en
Barres, sa Pleta de Can
Barres, sa Torre de Can
Barres, ses Rotes de Can
Barres, Son Toi d’en
Barres, Son Valenç d’en
Barret, na
Barret des Capellà, es
Barret des Capellà, es
Barret des Capellà, es
Barrió, es Campàs d’en
Barrió, es Pont d’en
Barrió, Lo d’en
Barrió, s’Escar de Can
Barrió, sa Pleta d’en
Barrió, ses Talaies d’en
Bartomins, es
Baruc
Basqueja, Can
Bassa, Ca sa Viuda
Bassa, Cal Sen Biel

Bassa, Can
Bassa, Can
Bassa, Can Bernat
Bassa, el Clos de la
Bassa, es Camp de sa
Bassa, es Camp de sa
Bassa, es Camp de sa
Bassa, es Comellar de sa
Bassa, es Mitjà d’en
Bassa, es Molí de sa
Bassa, es Sementer de sa 
Bassa, es Torrent d’en
Bassa, la
Bassa, la
Bassa, la Tanca de la
Bassa, sa
Bassa, sa
Bassa, sa
Bassa, sa
Bassa, sa
Bassa, sa
Bassa, sa
Bassa, sa
Bassa, sa
Bassa, sa Font d’en
Bassa, sa Pleta d’en Benet
Bassa, sa Tanca de sa
Bassa, sa Tanca de sa
Bassa Clota, s’Aljub de sa
Bassa Clota, sa
Bassa Clota, ses Pedreres de sa
Bassa Comuna, la
Bassa d'en Coves, sa
Bassa d'en Garrot, sa
Bassa d'en Ginard, sa
Bassa d'en Guida, sa
Bassa d'en Guimbau, sa
Bassa d'en Llembau, sa
Bassa d'en Llimbau, sa
Bassa d'en Llombau, sa
Bassa d'en Lluc Bau, sa
Bassa d'en Lluc Bauç, sa
Bassa d'en Miqueló, sa
Bassa d’en Ponç, es Camí de sa
Bassa d'en Ponç, sa
Bassa d'en Ponç, sa
Bassa d'en Querxell, la
Bassa d’en Querxell, la Tanca de la
Bassa d'en Riera, la
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Bassa d'en Tomeu Salom, sa
Bassa d'en Vetla, sa
Bassa d'Enquarta, sa
Bassa d'Inquarta, sa
Bassa de Can Maimó, sa
Bassa de Can Nin, sa
Bassa de Can Rebeu, sa
Bassa de Cas Senyor, sa
Bassa de les Velles, la 
Bassa de Llombau, sa
Bassa de na Bordissot, sa
Bassa de na Castellet, sa
Bassa de na Castellets, el Camí de la
Bassa de na Padrines, sa
Bassa de na Sinquarta, la
Bassa de na Venrella, sa
Bassa de sa Coma, sa
Bassa de sa Pleta, sa
Bassa de sa Punta, sa
Bassa de sa Vinya, sa
Bassa de ses Angoixes, sa
Bassa de ses Guàrdies, sa
Bassa de ses Vaques, es Camí de sa
Bassa de ses Vaques, sa
Bassa de Son Morlà, sa
Bassa de Son Vidal, sa
Bassa del Molí d'en Mir, la
Bassa del Pou d’Allà Baix, la
Bassa del Racó, la
Bassa dels Ametlers, la
Bassa dels Llombards, la
Bassa dels Llombards, la Sort de la
Bassa dels Pins, la
Bassa des Cabots, sa
Bassa des Cabots, sa
Bassa des Cabots, sa Punta de sa
Bassa des Calons Grans, sa
Bassa des Camp de s'Avenc, sa
Bassa des Cantons, sa
Bassa des Clot, sa
Bassa des Coll, sa
Bassa des Coll d'en Felip, sa
Bassa des Comellars, sa
Bassa des Dolç, sa
Bassa des Garballó, sa
Bassa des Llembau, sa
Bassa des Llimbau, sa
Bassa des Llombau, sa
Bassa des Pinar, sa

Bassa des Pou, sa
Bassa des Pujol, sa
Bassa des Rafal Palla, sa
Bassa des Rafalet, sa
Bassa des Torrent, sa
Bassa Gran, sa
Bassa Gran, sa
Bassa Inquarta, sa
Bassa Juana, el Clos de la
Bassa Juana, la
Bassa Llombau, sa
Bassa Llova, sa
Bassa Lluny, sa
Bassa Nova, sa
Bassa Nova, sa
Bassa Nova, es Camí de sa
Bassa Nova, es Sementer de sa
Bassa Petita, sa
Bassa Roja, sa
Bassa s'Inquarta, sa
Bassa Sarda, la
Bassa Seca, la
Bassa Seca, sa
Bassa Seca, sa Quintana de sa
Bassa Serra, es Camí de sa
Bassa Serra, es Torrent de sa
Bassa Serra, sa
Bassa Vermella, el Camp de la
Bassa Vermella, la
Bassacoll, Can
Bassal, es
Bassal, es
Bassal d'en Feo, es
Basses, es Camí de ses
Basses d'en Ramella, ses
Basseta, es Camp de sa
Basseta, sa
Basseta, sa
Bassetes, ses
Bassetes Velles, ses
Bassi, Lo d’en
Bassi, Lo d’en
Bassol, es
Bassol d'en Feo, es
Bassola, es Cantó de na
Bassola, es Passatge de na 
Bassola, na
Bassola, sa
Bassola, sa
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Bassola, sa
Bassoles, na
Bassoles, ses
Bassoles, ses
Bassoles, ses
Bassoleta, sa
Baster, el Rafal
Basto, es Quatre de
Bastons, s’Olla des
Bastons, sa Cova des
Bastons, sa Punta de s’Olla des
Batallon, Lo d’en
Bateria, sa
Bateu, es
Batiada, na
Batiades, ses 
Batle, Lo d’en
Batle, na
Batle, sa Pedra d’en Tià
Batlet, Cas
Batlet, Lo des
Batlet, ses Tanques des
Bau, sa Bassa d’en Lluc
Bauç, es
Bauç, es Blanc des
Bauç, es Cabells des
Bauç, es Clap des
Bauç, es Cocó des
Bauç, es Davallador des
Bauç, es Forat des
Bauç, es Turmassot des
Bauç, Lo des
Bauç, s’Escar d’en Tomeu de Cas
Bauç, s’Escar de Cas
Bauç, sa Barraca des
Bauç, sa Bassa d’en Lluc
Bauç, sa Pleta de Cas
Bauç, sa Pleta de Cas
Bauç, sa Punta des
Bauç, ses Pedreres des
Bauç, ses Talaies des
Baules, ses
Beata, s’Esvaït de na
Beata, sa Barraca de na
Beata, sa Pleta de na
Beata, sa Pleta de na
Beato, Lo d’en
Beato, sa Pleta d’en
Bec, es

Bec des Xoriguer, es
Beia, es Serral d’en
Belard, es Pou d’en
Belard, s’Aljub de Son 
Belard, Son
Belazar
Belenguera, na
Belenguera Gran, na
Belenguera Petita, na
Bellimestar
Benarribat, Son
Benet, es Claper d’en
Benet, es Pont de Can Rafel
Benet, sa Pesquera d’en
Benet, sa Tanca des Potecari
Benet Bassa, sa Pleta d’en
Benet Simonet, sa Barraca d’en
Beneta, Can
Beneta, Lo d’en
Beneta, na
Benianyabi
Benilassar
Benilassat
Benimonem
Bennàsser, Can
Bennàsser, es Garrovers d’en
Bennàsser, Lo de na
Bennàsser, Lo de ses Barreres d’en
Bennàsser, na
Bennàsser, s’Hort d’en
Bennàsser, sa Talaia de Can
Bennàsser, sa Tanca d’en
Bennàsser, Son
Bennàssers, sa Torre des
Benulaçar
Berard, el Camí de Son
Berard, el Camp de Son
Berenguera, es Cantó de na
Berenguera, na
Berga, na
Bergantí, la Punta de la Cova del
Bergues, la Tanca d’en
Bergues, na
Bernadet, sa Roca d’en
Bernadeta, na
Bernadí, Can
Bernadí, s’Era de Can
Bernadí, Son
Bernadí Negre, Can
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Bernadina, Ca na
Bernadina, na
Bernat Banyeta, es Pins d’en
Bernat Banyeta, s’Escar d’en
Bernat Banyeta, sa Barraca d’en
Bernat Bassa, Can
Bernat de So n’Amer, ses Angoixes de 
................................................ l’Amo en
Bernat Metge, Ca l’Amo en
Bernat Orell, Lo de Mestre
Bernat Poncet, Can
Bessona, na
Bessons, s’Escar des
Bet, Ca l’Amo Andreu
Bet, Can
Bet, Can Guillem
Bet, Can Miquel
Bet, es Tancat de sa Tia
Bet, es Torrent d’en
Bet, sa Fonteta d’en
Bet, sa Sínia de Can
Bet, sa Vinya d’en
Bet, ses Tanques d’en
Bets, ses Tanques des
Beu, Ca na
Beu, Can
Beu, Can
Beu, Can
Beu, es Dolç de sa Torre d’en
Beu, es Pins d’en
Beu, es Torrent d’en
Beu, es Turó d’en
Beu, Lo d’en
Beu, na
Beu, s’Era de Ca na
Beu, s’Era de Can
Beu, sa Comuna de na
Beu, sa Comuna de sa Torre d’en
Beu, sa Costa de na
Beu, sa Pleta d’en
Beu, sa Quarterada d’en
Beu, sa Tanca d’en
Beu, sa Torre d’en
Beu, sa Torre de Can
Beu, sa Torre de Can Gori
Beu de Baix, Ca na
Beu des Mig, Ca na
Bevarró, Can
Bevarró, sa Barraca d’en

Biel Bassa, Cal Sen
Biel des Amitgers, s’Escar de Mestre
Biel Garriguer, sa Barraca d’en
Biel Jaumeta, sa Tanca d’en
Biel Llis, Can
Biel Maganet, Can
Biel Puig, Can
Biel Tanca, Can
Biela, Lo de na
Biela, na
Biela, sa Tanca de na
Bielet, Can
Bielet, es Secret d’en
Bielet, es Torrent d’en
Bielet, Lo d’en
Bielets, sa Rota des
Bielona, na
Bielot, es Clos d’en
Bielot, Lo d’en
Biga, Lo d’en
Biga, Lo d’en
Biga, na
Biga, s’Escar d’en
Biga, sa Rota d’en
Biga, sa Tanca d’en
Biga, ses Roques d’en
Bilbau, s’Entrada de
Binicassat
Binifà
Binigebidi
Binilassar
Binilassar, el Camí de
Binilletxar
Bisbe, es Carrer del
Bisbe, es Turó des
Bitla, Can
Bitla, Can
Bitla, Can
Bitla, Lo d’en
Bitla, sa Tanca d’en
Blai, Can Blai
Blai, es Camí de Sant
Blai, es Pinaret d’en Blai
Blai, es Torrent d’en Blai
Blai, ses Rotes de Can Blai 
Blai, ses Tanques d’en Blai
Blai Blai, Can
Blai Blai, es Pinaret d’en
Blai Blai, es Torrent d’en
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Blai Blai, Lo d’en
Blai Blai, Lo d’en
Blai Blai, Lo d’en
Blai Blai, ses Rotes de Can
Blai Blai, ses Tanques d’en
Blai Botiguer, es Turó d’en
Blai Mir, Can
Blai Mir, s’Aljub de Can
Blai Perdiver, Lo d’en
Blai Sabater, s’Escar d’en
Blai Sabater, sa Barraca d’en 
Blaia, es Garrovers de na
Blaia, es Pins d’en
Blaia, sa Rota d’en Tià
Blaies, es Turó de ses
Blaies, ses
Blaies, ses 
Blaies, ses Barreres de ses
Blanc de s'Amarador, es
Blanc des Bauç, es
Blanc des Sivinar, es
Blanc, es Figueral
Blanc, es Tenasser
Blanc, sa Cova des Figueral
Blanca, Can
Blanca, el Pouet d’en
Blanca, es Camí de s’Alqueria
Blanca, es Racó de sa Cova
Blanca, es Racó de sa Cova
Blanca, es Torrent d’en
Blanca, na
Blanca, na
Blanca, s’Alqueria
Blanca, s’Egua
Blanca, s’Herba
Blanca, sa Barraca
Blanca, sa Carretera de s’Alqueria
Blanca, sa Caseta
Blanca, sa Costa
Blanca, sa Cova
Blanca, sa Cova
Blanca, sa Font
Blanca, sa Punta de sa Cova
Blanca, sa Roca
Blanquer, es
Blanquer, es
Blanquer, es
Blanquer, es
Blanquer, sa Cova des

Blanquer, sa Pesquera des
Blanquer, sa Punta des
Blanquer d'en Palles, es
Blanquer de sa Comuna, es
Blanquera, la
Blanques, es Comellar de ses Bordissots
Blau, s’Aragall
Blau des Cocó d'en Balena, es
Blau des Recingle d'en Cega, es
Blaus, es Macs
Blaus, sa Barraca des Macs
Blava, sa Cova
Blonquet, Can Gustí
Blonquet, es Pletó d’en
Blonquet, la Teulera d’en
Blonquet, sa Pleta d’en Gustí
Boc, es Camí des Cocó des
Boc, es Cocó des
Boc de na Xoixa, es Cocó des
Boda, sa Punta de na
Bogit, es Caló d’en
Bogit, es Caló des
Bogit, sa Pedra des Caló des
Bogit, sa Punta des Caló des
Boguet, Can
Boguet, es Torrent d’en
Boguet, sa Pesquera d’en
Boguet, sa Pesquera d’en
Boguet, sa Pleta d’en
Bogueta, na
Boguetes, ses
Boi, Son
Boira, Can
Boira, es Caló d’en
Boira, es Cingle d’en
Boira, es Davallador d’en
Boira, es Dolç d’en
Boira, es Torrent des Caló d’en
Boira, es Turó d’en
Boira, la Tanca d’en
Boira, les Fonts d’en
Boira, Lo d’en
Boira, s’Enterrossall d’en
Boira, sa Quarterada d’en
Boira, sa Quarterada d’en
Boira, sa Rota d’en Joan
Bolcadors, la Tanca dels
Bona, na
Bona, sa Rota
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Bona, sa Terra
Bonet, Can
Bonet, Darrere s’Hort d’en
Bonet, el Camp d’en
Bonet, s’Hort d’en
Bonet, Son
Boneta, na
Bonico, es Camp de sa Murta d’en
Bonico, es Figueral d’en
Bonico, es Molí de Can
Bonico, es Pinar d’en
Bonico, es Pins d’en
Bonico, es Torrent d’en
Bonico, s’Escar d’en
Bonico, sa Pleta d’en
Bonico, sa Pleta d’en
Bonico, sa Rota d’en
Bonico, sa Tanca d’en
Bonico, sa Torre d’en
Bonico, ses Rotes de Can
Bonjesús, Can
Bonjesús, es Pins d’en
Bonjesús, es Pletó d’en
Bonjesús, es Torrent d’en
Bonjesús, Lo d’en
Bonjesús, Lo d’en
Bonjesús, Lo d’en
Bonjesús, sa Costa de Can
Bonjesús, sa Pleta d’en
Bonys, es Pou des
Boquera, na
Boques, sa Cova amb ses Tres
Boques, sa Cova de ses Dues
Boques, sa Cova de ses Tres
Bord, Lo d’en Xesc
Bordissot, na
Bordissot, na
Bordissot, sa Bassa de na
Bordissots, ses
Bordissots Blanques, es Comellar de ses
Borgit, es Caló d’en
Borgit, es Caló des
Borgit, sa Pedra des Caló des
Borgit, sa Punta des Caló des
Bornades, ses
Bornadetes, ses
Borràs, es Camí de na
Borràs, na
Borràs Gran, na

Borràs Petit, na
Borrassa, el Carrer de na
Borronada, na
Bosc, el
Bosc, el Comellar del
Bosc, es Camí des Camp d’en
Bosc, es Camp d’en
Bosc, la Tanca del
Bosquet, es
Bosquet, es Pi des
Bossa, Can
Bossa, es Torrent d’en
Bossa, Lo d’en
Bossa, Lo d’en
Bossa, sa Pleta d’en
Bossa, sa Rota d’en
Bossa, sa Torre d’en
Bóta, es Clos d’en
Bóta, es Clot d’en
Bóta, es Covatxol d’en
Bóta, sa Barraca d’en
Bóta, sa Cova d’en
Botiga, Cal Sen Tomeu de sa
Botigó, sa Tanca des
Botiguer, es Turó d’en Blai
Botxes, ses
Bou, es Quatre Cantons de na
Bou, es Turó de na
Bou, la Rota d’en
Bou, na
Bous, es Clot des
Bous, es Corral des
Bous, es Torrent des
Bous, es Torrent des
Bous, es Turó des
Boval, sa
Bover, el Camp de Son
Bover, es Camí des Camp d’en
Bover, es Camp d’en
Bover Gran, el Camp d’en
Bover Petit, el Camp d’en
Braga, na
Bragues, Can
Bragues, es Torrent d’en
Bragues, na
Bragues, s’Hort d’en
Bragues, ses Coves d’en
Bramona, na
Bramona, na
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Brodat, na
Brogit, la Tanca del Caló del
Brotada, el Camí de na
Brotada, na
Bruixes, es Garrover de ses
Bruixes, sa Tanca de ses
Bruna, sa Cova
Brut, Can
Brut, es Pins d’en
Brut, Lo d’en
Buades, s’Hort d’en
Bufador, es
Bufador, es
Bufador, es Torrent des
Bufador, sa Punta des
Bufador, sa Punta des
Bufador de sa Comuna, es
Bufadors, es
Bufadors de s'Amarador, es
Bufera, na
Bufera, sa Costa de na
Bugaderia, s’Hortet de sa
Buits, es
Buits, es Cocó des
Buits, es Racó des
Buits, es Turmassot des
Buits, s’Escull des
Buits, sa Cova des
Buits, sa Pesquera des
Buits, sa Troneta des
Burcanyets, es
Burcanys, es
Burguera, el Cantó d’en
Burguera, el Clos d’en
Burguera, es Camí d’en
Burguera, es Camí de na
Burguera, Lo d’en
Burguera, Lo d’en
Burguera, na
Burguera, sa Marineta d’en
Burguera, sa Pleta de na
Burgues, na
Burgues, sa Cova de na
Buscanyets, es
Buscanys, es
Buscanys, sa Barraca des
Buscarró, es
Busqueret, Cas
Busques, es Caló d’en

Busques, es Torrent d’en
Busques, sa Barraca d’en
Busques, sa Pesquera d’en
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C 
Ca, es Cocó des
Ca, es Cocó des
Ça, es Cap de 
Ca l'Amo Andreu Bet
Ca l'Amo en Bernat Metge
Ca l’Amo en Damià, sa Cova de
Ca l'Amo en Jaume Puig
Ca l’Amo en Jeroni, es Molí de
Ca l'Amo en Joan Cordella
Ca l'Amo en Joan Maimó
Ca l’Amo en Llorenç, sa Marina de
Ca l'Amo en Llorenç Cosina
Ca l'Amo en Llorenç Paulo
Ca l’Amo en Lluc Cordella
Ca l’Amo en Lluc Goiet
Ca l'Amo en Miquel Rossis
Ca l'Amo en Pau des Molí Nou
Ca l'Amo en Pep Carles
Ca l'Amo en Sebastià Carles
Ca l'Amo en Simon Cosina
Ca l'Amo en Tomeu Coa
Ca l'Amo en Tomeu Paulo
Ca Madò Catalina
Ca Madò Cotona
Ca Madò Jaumeta
Ca Madò Rogera
Ca Madò Teresa
Ca Madò Tonina Aina Mina
Ca Mavi
Ca Mavi
Ca Mestre Cosme 
Ca Mestre Cosme Carrió
Ca n'Andreu Canova
Ca n'Andreu de s'Alzina
Ca n'Andreu Petit
Ca n'Andreu Ramon
Ca n'Andreu Sabater
Ca n'Escrivana
Ca n’Escrivana, es Camí de
Ca n'Esperança
Ca n'Esperança
Ca n’Espina, ses Barraques de 
Ca n'Estela
Ca n’Estela, s’Era de
Ca n’Estela, s’Escar de
Ca n’Esterelles, s’Escar de

Ca n'Estranya
Ca n'Estranya
Ca n’Estranya, es Carreró de
Ca n'Eulària
Ca n'Orell
Ca n'Orell
Ca na Bernadina
Ca na Beu
Ca na Beu, s’Era de
Ca na Beu de Baix
Ca na Beu des Mig
Ca na Camarruix
Ca na Coixa
Ca na Conill
Ca na Curta
Ca na Curta, es Carreró de
Ca na Frare, es Pou de
Ca na Frare, es Torrent de
Ca na Galiota
Ca na Jordi
Ca na Marçala, sa Pesquera de
Ca na Metge, es Torrent de
Ca na Molla
Ca na Molla, sa Font de
Ca na Mossa
Ca na Mossa, es Carrer de
Ca na Mossa, es Corral de
Ca na Mossa, sa Pleta de
Ca na Notxe
Ca na Pau, es Comellar de
Ca na Pau, s’Escar de
Ca na Peleia
Ca na Pepa
Ca na Pepa
Ca na Perota
Ca na Punta
Ca na Rosera
Ca na Solera
Ca na Vell
Ca na Vent
Ca Nostra, Davant
Ca s'Astanenc
Ca s'Ermità
Ca s’Ermità, sa Cova de
Ca s'Escaravat
Ca s’Escaravat, es Camí de
Ca s'Escolà
Ca sa Garriguera
Ca sa Madona Maria
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Ca sa Molinera
Ca sa Muda, Lo de
Ca sa Talaia
Ca sa Tia Pepa
Ca sa Viuda
Ca sa Viuda
Ca sa Viuda
Ca sa Viuda Bassa
Ca sa Viudeta
Ca ses Comes
Ca ses Deu
Ca ses Deu
Ca ses Frites
Ca ses Monges
Ca ses Monges
Ca ses Monges
Ca ses Monges, es Carrer de
Ca ses Monges, es Clot de
Ca ses Porrassaretes
Ca ses Tereses
Cabana, Can
Cabells des Bauç, es
Cabo, Lo des
Cabo, sa Barraca des
Cabo Rigo, Lo des
Cabot, na
Cabots, sa Bassa des
Cabots, sa Bassa des
Cabots, sa Punta de sa Bassa des
Cabrer, Can
Cabrer, es Camí de sa Cova d’en
Cabrer, es Tancat d’en
Cabrer, es Torrent de sa Cova d’en
Cabrer, na
Cabrer, sa Comuna de sa Cova d’en
Cabrer, sa Cova d’en
Cabrer, sa Marina d’en
Cabrer, Son
Cabrera, es Freu de
Cabrera, sa Tanca d’en
Cabrers, es Camí de na
Cabrers, na
Cabres, s’Aprés de ses
Cabrit, es Cingle des
Cabrit, sa Punta des Cingle des 
Cabrits, es Cingle des
Cabrits, sa Punta des Cingle des 
Caçador, sa Rota d’en Rafel es
Cadenes, sa Pesquera de ses

Cadenes, sa Quarterada de ses
Cadireta, sa
Cafetet, es
Cagador de sa Geneta, es
Cagador de sa Geneta, es
Cagador de sa Geneta, es
Cagador de sa Geneta, es Forat des
Caietano, es Pou d’en
Cairó de les Figueres, el 
Cal Rei
Cal Reiet
Cal Reiet
Cal Reiet, es Carrer de
Cal Reiet, es Carreró de
Cal Reiet, es Torrent de
Cal Reiet Gran
Cal Reiet Petit
Cal Sen Andreu Felip
Cal Sen Biel Bassa
Cal Sen Guillem Garrot
Cal Sen Joan Coves
Cal Sen Joan Soler
Cal Sen Marc, sa Tanca de
Cal Sen Miquel des Dolç
Cal Sen Pep de Morell
Cal Sen Tomeu
Cal Sen Tomeu de sa Botiga
Cal Sen Tomeu Garriguer
Cal Senyor Damià, es Carrer de
Cala, es Camí de sa
Cala, sa
Cala, sa Punta de sa
Cala, sa Punta de sa
Cala Anclità
Cala d'Or
Cala del Caragol, la
Cala en Grell
Cala en Grell, sa Punta de
Cala en Roqueta
Cala en Tugores
Cala en Tugores, es Mitjà de
Cala en Tugores, es Pou de
Cala en Tugores, es Salat de
Cala en Tugores, s’Alt de
Cala en Tugores, s’Escar de
Cala en Tugores, sa Punta de
Cala en Tugores, sa Punta de
Cala en Tugores Gran
Cala en Tugores Petit
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Cala Ferrera, es Mirant de
Cala Figuera
Cala Figuera
Cala Figuereta
Cala Figuereta
Cala Figuereta, es Pont de
Cala Figuereta, es Torrent de
Cala Figuereta, es Turmassot de
Cala Figuereta, sa Cova de
Cala Figuereta, sa Punta de
Cala Figuereta, sa Punta de
Cala Galiota
Cala Galiota, s’Albardà de 
Cala Galiota, sa Pesquera de
Cala Galiota, sa Punta de
Cala Gran
Cala Llombards
Cala Llombards, es Camí de
Cala Llombards, es Camí de
Cala Llombards, es Camí Vell de
Cala Llombards, s’Estany de
Cala Llombards, sa Punta de
Cala Llonga
Cala Llonga
Cala Llonga, es Camí de
Cala Llonga, es Cantó de
Cala Llonga, sa Punta de
Cala Roqueta
Cala Santanyí
Cala Santanyí, es Pou de
Cala Santanyí, s’Estany de
Cala Socarrada
Cala Socarrada, es Fort de
Cala Socarrada, es Fortet de
Cala Vermella, sa
Calabreses, ses
Calabreses Noves, ses
Calabreses Velles, ses
Calafat, el
Calàpet, es Camí des
Calç, es Forn de
Calç, es Forn de
Calç, es Forn de
Calç, es Forn de
Calç, es Forn de
Calç, es Forn de
Calç, es Forn de
Calç, es Forn de
Calç, es Forn de

Calç, es Forn de
Calç, es Forn de
Calç, es Turó des Forn de
Calç, ses Rotes des Forn de
Calent, es Carrer de Can
Calent, es Clos d’en
Calent, es Clos d’en
Calent, es Pi
Calent, sa Tanca d’en
Calent, Son
Calenta, na
Cales Egües
Cales Vermelles, ses
Cales Vermelles, es Camí de ses
Calí, ses Coves d’en
Caló d'en Barragot, es
Caló d'en Bogit, es
Caló d'en Boira, es
Caló d’en Boira, es Torrent des
Caló d'en Borgit, es
Caló d'en Busques, es
Caló d'en Cenrí, es
Caló d'en Ferrà, es
Caló d'en Garrot, es
Caló d’en Monjo, es Racó des
Caló d'en Perdiu, es
Caló d’en Perdiu, sa Punta des
Caló d'en Talaia, es
Caló de n'Adrover, es
Caló de n’Adrover, es Torrent des
Caló de n’Adrover, sa Cova des
Caló de n’Adrover, sa Seca des
Caló de n'Estrany, es
Caló de na Fontanella, es
Caló de sa Comuna, es
Caló de sa Comuna, sa Cova des
Caló de sa Cova Figuera, es
Caló de sa Galera, es
Caló de sa Sastre, es
Caló de sa Torre, es
Caló de sa Torre, es
Caló de sa Torre, es Camí des
Caló de ses Agulles, es
Caló de ses Agulles, sa Punta des
Caló de ses Barques, es
Caló de ses Dones, es
Caló de ses Egües, es
Caló de ses Egües, sa Cova des
Caló de ses Egües, sa Punta des
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Caló de ses Faves, es
Caló de ses Faves, es Faralló des
Caló de ses Faves, s’Escull des
Caló de ses Gambes, es
Caló de ses Monges, es
Caló de Solimina, es
Caló del Brogit, la Tanca del
Caló del Pontàs, el
Caló des Bogit, es
Caló des Bogit, sa Pedra des
Caló des Bogit, sa Punta des
Caló des Borgit, es
Caló des Borgit, sa Pedra des
Caló des Borgit, sa Punta des
Caló des Corral, es
Caló des Corrals, es
Caló des Homes Morts, es
Caló des Homes Morts, sa Punta des
Caló des Llamp, es
Caló des Macs, es
Caló des Macs, es
Caló des Macs, es
Caló des Macs, es
Caló des Macs, es Camí des
Caló des Macs, s’Escull des
Caló des Mariners, es
Caló des Moix, es
Caló des Moix, sa Punta des
Caló des Moro, es
Caló des Moro, sa Pedra des
Caló des Moro, sa Punta des
Caló des Oms, es
Caló des Pou, es
Caló des Saig, es
Caló des Sivinar, es
Caló des Xescs, es
Caló Gran, es
Caló Petit, es
Calonet des Macs, es
Calonet des Saig, es
Calonge
Calonge
Calonge
Calonge, es Camí de
Calons Grans, es
Calons Grans, es Racó des
Calons Grans, sa Bassa des
Calons Grans, sa Punta des
Calvari, la Creu del

Cama, es Fort d’en
Cama, es Fortet d’en
Cama, es Marge d’en
Cama, es Marge d’en
Cama, es Pins d’en
Cama, es Pou d’en
Cama, es Torrent d’en
Cama, es Torrent d’en
Cama, Lo d’en
Cama, Lo d’en
Cama, Lo d’en
Cama, na
Cama, sa Cova de sa Marina d’en
Cama, sa Marina d’en
Cama, sa Mata d’en
Cama, sa Pesquera d’en
Cama, sa Tanca d’en
Cama, sa Tanca d’en
Cama, sa Tanca d’en
Cama, ses Pletes d’en
Cama, ses Tanques d’en
Cama, ses Tanques d’en
Camallot, es
Camarruix, Ca na
Camí, Son Ramon des
Camí Ample, es
Camí d'en Burguera, es
Camí d'en Granot, es
Camí d'en Reial, es
Camí d'en Torrelles, es
Camí de Binilassar, el
Camí de Ca n'Escrivana, es
Camí de Ca s'Escaravat, es
Camí de Cala Llombards, es
Camí de Cala Llombards, es
Camí de Cala Llonga, es
Camí de Calonge, es
Camí de Can Capeller, es
Camí de Can Marines, es
Camí de Cas Concos, es
Camí de Cas Teixidor, es
Camí de Cas Vedells, es
Camí de Ciutat, es
Camí de Ciutat, es
Camí de Felanitx, es
Camí de França d'en Barres, es
Camí de l'Alqueria Poca, el
Camí de l'Alqueria Roja, el
Camí de la Bassa de na Castellets, el
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Camí de la Mare de Déu, es
Camí de la Marina dels Llombards, el
Camí de la Vila, es
Camí de les Comunes, el
Camí de Mondragó, es
Camí de n'Antiga, es
Camí de na Borràs, es
Camí de na Brotada, el
Camí de na Burguera, es
Camí de na Cabrers, es
Camí de na Collella, es
Camí de na Faró, es
Camí de na Gat, es
Camí de na Gosta, es
Camí de na Jaume, es
Camí de na Martina, es
Camí de na Moreions, es
Camí de na Pallera, es
Camí de na Pere, es
Camí de na Ramella, es
Camí de na Replà, es
Camí de na Vidala, el
Camí de Portopetro, el
Camí de s'Alqueria Blanca, es
Camí de s'Amarador, es
Camí de s'Eixorca, es
Camí de s'Estret des Temps, es
Camí de s'Hostalet, es
Camí de s'Ullastre Verd, es
Camí de sa Barrereta, es
Camí de sa Bassa d'en Ponç, es
Camí de sa Bassa de ses Vaques, es
Camí de sa Bassa Nova, es
Camí de sa Bassa Serra, es
Camí de sa Cala, es
Camí de sa Canyamel, es
Camí de sa Caseta, es
Camí de sa Cisterneta, es
Camí de sa Coma, es
Camí de sa Cova d'en Cabrer, es
Camí de sa Figuera Grossa, es
Camí de sa Figuera Grossa, es
Camí de sa Pleta de Morell, sa
Camí de sa Porfessó, es
Camí de sa Punta, es
Camí de sa Roca Llisa, es
Camí de sa Rota des Pi, es
Camí de sa Serra des Revell, es
Camí de sa Síquia, es

Camí de sa Talaia, es
Camí de sa Talaia des Càrritx, es
Camí de sa Torre, es
Camí de sa Vela, es
Camí de Sant Blai, es
Camí de ses Basses, es
Camí de ses Cales Vermelles, es
Camí de ses Comes, es
Camí de ses Donardes, es
Camí de ses Fantasmes, es
Camí de ses Figueretes, es
Camí de ses Frares, es
Camí de ses Garines, es
Camí de ses Gils, es
Camí de ses Llenties, es
Camí de ses Platges, es
Camí de ses Rotes de Mar, es
Camí de ses Salines, es
Camí de ses Valentines, es
Camí de ses Vencs, es
Camí de ses Verdals, es
Camí de ses Vermelles, es
Camí de Son Berard, el
Camí de Son Cosina, es
Camí de Son Costa, es
Camí de Son Garrot, es
Camí de Son Marimon, es
Camí de Son Moja, es
Camí de Son Paulo, es
Camí de Son Pelat, es
Camí de Son Piris, es
Camí de Son Pulla, es
Camí de Son Rossell, es
Camí de Son Salom, es
Camí de Son Senalla, es
Camí de Son Valenç, es
Camí de Son Vidal, el
Camí del Camp d'en Sitjar, el
Camí del Fortí, el
Camí del Porc, el
Camí del Vinyet, el
Camí des Calàpet, es
Camí des Caló de sa Torre, es
Camí des Caló des Macs, es
Camí des Camp d'en Bosc, es
Camí des Camp d'en Bover, es
Camí des Camp d'en Torrella, es
Camí des Camp de s'Ullastre, es
Camí des Camp des Deume, es
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Camí des Camp Forà, es
Camí des Cap des Moro, es
Camí des Cocó des Boc, es
Camí des Coll, es
Camí des Coll, es
Camí des Corralets, es
Camí des Corrals Nous, es
Camí des Creuers, es
Camí des Llebetxí, es
Camí des Lledons, es
Camí des Mitjà Gran, es
Camí des Molí d'en Parra, es
Camí des Pals, es
Camí des Pinar, es
Camí des Pont, es
Camí des Pou, es
Camí des Pou, es Pou des
Camí des Pou del Rei, es
Camí des Pouàs, es
Camí des Puig Gros, es
Camí des Puput, es
Camí des Rafal, es
Camí des Sòl d'Avall, es
Camí des Tancat Vell, es
Camí des Títol, es
Camí des Torrers, es
Camí des Torrers, es
Camí des Turó d'en Mel, es
Camí des Velar, es
Camí Estret, es
Camí Llarg de sa Conca, es
Camí Nou, es
Camí Nou, sa Creu des
Camí Reial, es
Camí Reial, es
Camí Vell, es
Camí Vell de Cala Llombards, es
Camí Vell de Consolació, es
Caminer, Lo des
Caminer, sa Barraca d’en
Caminoi de sa Ronda, es
Caminoi de sa Vinya Vella, es
Camins, es Creuer des
Camp d'Amunt, es
Camp d'Amunt de Baix, es
Camp d'Amunt de Dalt, es
Camp d'Aviació, es
Camp d'en Bonet, el
Camp d'en Bosc, es

Camp d’en Bosc, es Camí des
Camp d'en Bover, es
Camp d’en Bover, es Camí des
Camp d'en Bover Gran, el
Camp d'en Bover Petit, es
Camp d'en Gítger, es
Camp d'en Miquel, el
Camp d'en Mostafà, el
Camp d'en Reiet, el
Camp d'en Rotlo, es
Camp d'en Sitjar, el
Camp d’en Sitjar, el Camí del
Camp d'en Torrella, es
Camp d’en Torrella, es Camí des
Camp d'en Veça, es
Camp d'en Ventura, es
Camp d'en Vicenç, es
Camp d'en Vidal, es
Camp d'en Xixili, es
Camp de Futbol, sa Rota des
Camp de la Bassa Vermella, el
Camp de la Figuera, el
Camp de la Llebre, el
Camp de la Palla, el
Camp de la Punta, el
Camp de la Teulera, el
Camp de les Angoixes, el
Camp de les Llebres, el
Camp de Mestre Miquel, es
Camp de s'Aljub, es
Camp de s’Aljub, Can Tomeu des
Camp de s'Avenc, es
Camp de s’Avenc, sa Bassa des
Camp de s’Avenc, ses Rotes des
Camp de s'Ullastre, es
Camp de s’Ullastre, es Camí des
Camp de sa Bassa, es
Camp de sa Bassa, es
Camp de sa Bassa, es
Camp de sa Basseta, es
Camp de sa Creu, es
Camp de sa Fita, es
Camp de sa Murta, es
Camp de sa Murta d'en Bonico, es
Camp de sa Vinya, es
Camp de sa Vinya, sa Recta des
Camp de sa Vinyassa, el
Camp de ses Abelles, es
Camp de Son Berard, el
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Camp de Son Bover, el
Camp del Colomer, el
Camp del Morer, el
Camp del Pou del Rei, el
Camp del Rei, el
Camp des Cards, es
Camp des Cardsos, es
Camp des Clot, es
Camp des Coll, es
Camp des Deume, es
Camp des Deume, es Camí des
Camp des Hereus, es
Camp des Paller, es
Camp des Pi, es
Camp des Pou, es
Camp des Pou, es
Camp des Pou, es
Camp des Serral, es
Camp des Serral, es Pi des
Camp Forà, es
Camp Forà, es Camí des
Camp Forà, es Carreró des
Camp Gran, el
Camp Llarg, es
Camp Lledó, es
Camp Lledó, es Mitjà Gran des
Camp Lledó, sa Pleta de l’Amo en Joan 
.......................................................... des
Camp Morer, el
Camp Redó, el
Camp Redó, el
Camp Redó, es
Camp Redó, es
Camp Redó, s’Avenc des
Camp Roig, es
Camp Roig, es Pins des
Camp Roig, s’Avenc des
Camp Roig, s’Avenc des
Camp Simó, es
Campana, sa
Campaner, Lo des
Campaner, sa Rota d’en Pere
Campàs, es
Campàs d'en Barrió, es
Campàs d'en Perico, es
Campàs d'en Perlo, es
Campàs d'en Xixili, es
Campàs des Mestret, es
Campàs des Saig des Racó, es

Campet, es
Campet, es
Campins, na
Campos, es Carrer de
Campos, es Pla d’en
Campos, sa Barraca d’en
Camps d'Amunts, es
Camps Forans, es
Camps Forens, es
Can Baltasar
Can Baltasar
Can Baltasar Gros
Can Balutxo
Can Banyeta
Can Banyeta
Can Banyeta d'en Taconer
Can Banyeta, Davant
Can Banyeta des Fusteret
Can Bàrbara, sa Torre de
Can Barragot
Can Barragot, sa Punta de
Can Barres, sa Pleta de
Can Barres, sa Torre de
Can Barres, ses Rotes de
Can Barrió, s’Escar de
Can Basqueja
Can Bassa
Can Bassa
Can Bassacoll
Can Beneta
Can Bennàsser
Can Bennàsser, sa Talaia de
Can Bernadí
Can Bernadí, s’Era de
Can Bernadí Negre
Can Bernat Bassa
Can Bernat Poncet
Can Bet
Can Bet, sa Sínia de
Can Beu
Can Beu
Can Beu
Can Beu, s’Era de
Can Beu, sa Torre de
Can Bevarró
Can Biel Llis
Can Biel Maganet
Can Biel Puig
Can Biel Tanca
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Can Bielet
Can Bitla
Can Bitla
Can Bitla
Can Blai Blai
Can Blai Blai, ses Rotes de
Can Blai Mir
Can Blai Mir, s’Aljub de 
Can Blanca
Can Boguet
Can Boira
Can Bonet
Can Bonico, es Molí de
Can Bonico, ses Rotes de
Can Bonjesús
Can Bonjesús, sa Costa de
Can Bossa
Can Bragues
Can Brut
Can Cabana
Can Cabrer
Can Calent, es Carrer de
Can Canoi
Can Canonge, s’Escar de
Can Capeller
Can Capeller, es Camí de
Can Carles
Can Carles, sa Pleta de
Can Carrió
Can Carrió
Can Carrió
Can Casesnoves
Can Casetes
Can Cassot
Can Cavallot, s’Escar de
Can Cerrut
Can Coa
Can Coa
Can Coix
Can Colau Roger
Can Collcurt
Can Coloma
Can Colovet, sa Creu de
Can Colovet, sa Placeta de
Can Colovet, sa Tanca de
Can Conill, es Carrer de
Can Conill, s’Era de
Can Conill, s’Escar de
Can Conill, sa Barraca de

Can Cordella
Can Cordella
Can Cordella, Son Vidal de
Can Cordella de la Costa
Can Corna
Can Cosina
Can Cosina, es Revolt de
Can Cosme Xamarrí, es Figueral de
Can Cosmet, es Carrer de
Can Cotxer
Can Crestall
Can Crestall, es Carreró de
Can Curt
Can Curt
Can Curt, es Penyalar de
Can Curt, s’Illot de
Can Curt, sa Punta de s’Illot de Can
Can Dalis
Can Damià Llis
Can Damià Viudos
Can Dimoni
Can Domingo
Can Fariner, sa Barraca de
Can Farineta
Can Felip
Can Feo
Can Ferrando
Can Ferrereta, es Carrer de
Can Ferrereta, s’Escar de
Can Ferrereta, sa Barraca de
Can Fidever
Can Fidever, sa Sínia de
Can Figuerala
Can Formatge
Can Formatge
Can Formatge, s’Era de
Can Formatge, sa Torre de
Can Françoi
Can Frare
Can Frare
Can Fred
Can Galerí
Can Gallet
Can Ganxo
Can Gararany
Can Garriguer
Can Garrit
Can Garrit
Can Garrit Vell
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Can Garrot
Can Garrot
Can Gaspar, es Cantó de
Can Gató
Can Gelat, es Carreró de
Can Generè
Can Generè, Davant
Can Generè, es Pinaró de
Can Gerrer
Can Goiet
Can Goiet
Can Goiet
Can Gori Beu, sa Torre de
Can Guillem Bet
Can Guillem Eulària
Can Guillemó
Can Gustí Blonquet
Can Jana
Can Jaume de sa Talaia
Can Jaume Gelat
Can Jaume Roca
Can Jaume Verro
Can Joan Conoi
Can Joan des Sauló
Can Joan Marranxa
Can Joan Mino
Can Joan Pere
Can Joan Pujaleta
Can Joan Ranqueta
Can Joan Sóller
Can Joan Terrassa
Can Jordi
Can Jordi
Can Jordi
Can Jordi de sa Roca
Can Julià Ros
Can Llambies, sa Torre de
Can Llaneres, es Carrer de
Can Llaneres, es Pont de
Can Llaneres, es Torrent de
Can Llasses
Can Llasses
Can Llis, sa Pleta de
Can Lluc, sa Torre de
Can Lluent
Can Madoneta
Can Madoneta, sa Tanca de
Can Maimó
Can Maimó, s’Aljub de

Can Maimó, s’Era de
Can Maimó, sa Bassa de
Can Maimó, sa Costa de
Can Maimó, sa Raconada de
Can Maimó, ses Cases Noves de
Can Maleit
Can Maleit
Can Malric
Can Malric
Can Manoni, es Molí de
Can Manresa
Can Manresa
Can Marc, sa Pleta de
Can Marc de ses Nines
Can Marc Gros
Can Marge
Can Mariaina
Can Marines
Can Marines, es Camí de
Can Marines, sa Torre de
Can Marinons Vell
Can Mariot
Can Marranxa
Can Marranxa
Can Marranxa
Can Marranxa
Can Marranxa, es Pins de
Can Marranxa, s’Era de
Can Martina
Can Martina
Can Mas, s’Era de
Can Mas, sa Barraca de
Can Mateu Metge
Can Mel
Can Mel
Can Mel, es Fondo de
Can Mel, sa Pleta de
Can Meler
Can Mercadal
Can Mercadal, sa Pleta de
Can Mero
Can Metge, s’Escar de
Can Mino Vell
Can Miquel Bet
Can Miquel Clar, sa Torre de
Can Miquel Comtès
Can Miquel de sa Carroja
Can Miquel Ganxo
Can Miquel Goiet
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Can Miquel Pau Llarg
Can Miqueleta
Can Miqueló
Can Mitjanit
Can Moix
Can Moix
Can Moja, es Torrent de
Can Moliner, sa Torre de
Can Moll, sa Pleta de
Can Morlà
Can Moro
Can Mossa
Can Neo, s’Era de
Can Nigorra
Can Nin
Can Nin
Can Nin, es Revolt de
Can Nin, sa Bassa de
Can Nin, sa Tanca de
Can Nofre Ros
Can Norat
Can Nova
Can Padrina
Can Padrines
Can Panxeta
Can Paraire, sa Torre de
Can Pariret, es Carreró de
Can Parra
Can Parra, s’Era de
Can Parra, sa Barraca de
Can Parra, sa Placeta de
Can Parra, sa Tanca de
Can Pascolí
Can Patró
Can Pau
Can Pedacet
Can Pedreres
Can Pedro Pau
Can Pelaia
Can Pelat
Can Pelleta
Can Pep Carles
Can Pep Ferrer
Can Pep Siulano
Can Perdiu
Can Pere Antoni
Can Pere Antoni Comes
Can Pere Comes
Can Pere des Ases

Can Pere Domingo
Can Pere Gros
Can Pere Gustí
Can Pere Ignasi
Can Pere Joan
Can Pere Joan des Tarongers
Can Pere Mas, s’Escar de
Can Pere Mir, s’Escar de
Can Pere Pau, s’Escar de
Can Pere Sanç
Can Pere Xina
Can Pere Xurí
Can Perets
Can Pins
Can Pipes, es Carreró de
Can Pipes, s’Era de
Can Poco
Can Pol
Can Poll
Can Polla, es Molí de
Can Ponç Poncet
Can Portell
Can Pubil
Can Pubil
Can Pubila
Can Puça
Can Racó
Can Rafel
Can Rafel, es Cantó de
Can Rafel Benet, es Pont de
Can Rafel des Serral
Can Rafel Moro
Can Rafel Ramon
Can Rave
Can Rebeu
Can Rebeu
Can Rebeu, sa Bassa de
Can Rebeu Vell
Can Reina
Can Reina, sa Pleta de
Can Reinaina
Can Relló
Can Reüll
Can Rigo
Can Rito
Can Rito
Can Robeta
Can Roca
Can Roca, sa Pleta de
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Can Roig Minso
Can Rosset
Can Rossinyol
Can Rossis
Can Roter, es Mitjà Gran de
Can Rotes
Can Rotes
Can Sabater
Can Sabater, es Pins de
Can Sabater, es Ullastres de
Can Sabater, sa Barraca de
Can Sabater, sa Sínia de
Can Sabater de Més Amunt
Can Sabater de Més Avall
Can Sales
Can Sales, sa Torre de
Can Salvador Rabí
Can Salvador Soler
Can Sanç
Can Sanç
Can Santo, s’Escar de
Can Sebastià Terrassa
Can Selva
Can Serres
Can Serres
Can Serrilles
Can Serrilles, es Pins de
Can Sidoro
Can Silvestre Sabater
Can Simon
Can Simon des Racó
Can Simonet
Can Simonet, es Carrer de
Can Simonet, s’Hort de
Can Simonet, ses Coves de
Can Simonet Nou
Can Simonet Vell
Can Soler
Can Soler
Can Soler
Can Soler
Can Soler, es Carrer de
Can Sóller
Can Taconer
Can Taconer, sa Talaia de
Can Talaia, es Carrer de
Can Talaieta
Can Tanca
Can Tanca

Can Tanca
Can Tanca
Can Tanca, ses Tanques de Darrere
Can Tatau, s’Era de
Can Teixidor
Can Terringo
Can Terringo
Can Tià Gelat
Can Tià Manuel
Can Tià Marranxa
Can Tià Puig
Can Tià Ramon
Can Timoner
Can Timpanyo
Can Tòfol Roca
Can Tolet
Can Toll
Can Tomàs Llarg
Can Tomàs Reina
Can Tomeu Amagat
Can Tomeu Carraixet
Can Tomeu Coa
Can Tomeu des Camp de s'Aljub
Can Tomeu Ferreret
Can Tomeu Maganet
Can Tomeu Xamarrí
Can Toni Comes
Can Toni Nin
Can Toni Paulo
Can Toni Roca
Can Toni Sanç
Can Toni Sec
Can Toni Simon
Can Toni Soler
Can Toni Soler
Can Torrelles
Can Torrelles
Can Torrent
Can Torres
Can Torres, es Carreró de
Can Tort
Can Tramuntana
Can Trompa
Can Trossos
Can Vedell
Can Vela
Can Venys
Can Verger
Can Vermell
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Can Verro
Can Verro, sa Barraca de
Can Vetla
Can Vicenç Rei
Can Vidal
Can Vilasco
Can Virell
Can Viudès, s’Escar de
Can Viudos
Can Viudos
Can Xamarrí
Can Xemena, sa Tanca de
Can Xeremier
Can Xesc, es Cantó de
Can Xesc Negre
Can Ximena
Can Ximena
Can Ximena
Can Xincado
Can Xiscos
Can Xomeu, s’Escar de
Can Xurí
Can Xurí
Can Xurí
Can Xurí, es Revolt de
Can Xurí, sa Rota de
Cana, sa
Canal, sa Plaça de la
Canal, sa Placeta de la
Canal, sa Placeta de sa
Canal d'en Rita, es
Canal des Pou del Rei, sa
Canalet, es
Cànaves, es Morràs d’en
Cànaves, es Morro d’en
Cànaves, sa Costa d’en
Cànaves, sa Punta d’en
Canera, sa
Canoi, Can
Canoi, Lo d’en
Canonge, Cas
Canonge, es Porxo d’en
Canonge, es Turó d’en
Canonge, na
Canonge, s’Escar de Can
Canonge, Son
Canova, Ca n’Andreu
Canova, Lo d’en
Canova, sa

Canova, sa
Canova, sa Tanca d’en
Canova de l'Amo Antoni Ramon, sa
Cànteres, sa Pesquera de ses
Cantó, es
Cantó, la Rota del
Cantó, na
Cantó d'en Burguera, el
Cantó d'en Felip, es
Cantó d'en Fesol, es
Cantó d'en Fesol, es
Cantó d'en Jaumet, es
Cantó d'en Meler, es
Cantó d'en Mosso, es
Cantó d'en Mosson, es
Cantó d'en Pau, es
Cantó d'en Pereta, es
Cantó d'en Tiu, es
Cantó de Cala Llonga, es
Cantó de Can Gaspar, es
Cantó de Can Rafel, es
Cantó de Can Xesc, es
Cantó de na Baltasana, es
Cantó de na Bassola, es
Cantó de na Berenguera, es
Cantó de na Faró, el
Cantó de na Ferrera, es
Cantó de na Joia, es
Cantó de na Mira, es
Cantó de na Punta, es
Cantó de sa Serra, es
Cantó de ses Rotes, es
Cantó de ses Visites, es
Cantó de Son Punta, es
Cantó des Comandant, es
Cantó des Comandant Ramon, es
Cantó des Restaurant, es
Cantons de na Bou, es Quatre
Cantons, es Coll des
Cantons, es Quatre
Cantons, es Quatre
Cantons, sa Bassa des
Canyamel, es Camí de sa
Canyamel, Lo d’en
Canyamel, na
Canyamel, sa
Canyar, es
Canyar, sa Pesquera des
Canyelles, es Torrent d’en
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Canyes, es Revolt de ses
Canyes, sa Pesquera de ses
Canyes, ses
Canyes Mels, ses
Canyó, es
Canyot, es
Cap de Ça, es
Cap de Paret de na Gosta, es
Cap de Paret des Caragol, es
Cap de sa Paret, es
Cap de sa Paret, es
Cap de sa Paret, es
Cap de sa Paret, es 
Cap de sa Paret, es
Cap de sa Paret, es
Cap de sa Paret, es
Cap de sa Paret, es
Cap de sa Paret, es Racó des
Cap de sa Paret, sa Barba des
Cap de sa Paret, sa Cova des
Cap de sa Paret des Carbó, es
Cap de sa Paret des Carnatge, es
Cap de ses Salines, es
Cap des Marès Mort, es
Cap des Marge, es
Cap des Moro, es
Cap des Moro, es Camí des
Cap des Moro, es Pelat des
Cap des Moro, sa Barba des
Cap des Moro, sa Barraca des
Cap des Moro, sa Comuna des
Cap des Moro, sa Pedrera des
Cap des Moro, sa Punta des
Cap des Moro Petit, es
Cap des Sol, es
Cap des Sol, es
Cap des Sol, sa Falç des
Cap des Sol, sa Punta des
Cap des Toro, es
Cap Negre, el
Cap Salines, es
Capbaixa, na
Capblanc, sa Barraca d’en Miquel
Capblanc, sa Barraca d’en Toni
Capellà, es Barret des
Capellà, es Barret des
Capellà, es Barret des
Capellà Miquel, sa Rota des
Capellà Nofre, sa Tanca des

Capeller, Can
Capeller, es Camí de Can
Capellera, na
Capelleta, sa
Capelleta, sa  
Capità, es Molí d’en
Capità, es Turó d’en
Capità, Lo d’en
Capità, Lo d’en
Capità, Lo d’en
Capità, sa Barraca d’en
Capità, sa Costa d’en
Capità, sa Quarterada d’en
Capó, Lo d’en
Capona, na 
Capsa de Mistos, sa
Carabassa, na
Carabassa, sa Rota de na
Carabassot, es Serral d’en
Carabiners, sa Barraca des
Carabiners, sa Caseta des
Carabiners, sa Caseta des
Carabiners, sa Cova des
Caragol, es
Caragol, es Cap de Paret des
Caragol, es Racó des
Caragol, la Cala del
Caragol, s’Arenal des
Caragol, sa Platja des
Caragol, sa Roca des
Caragol, sa Vinya des
Caragol, Son
Caragoler, es
Caragoler, sa Punta des
Caragoler Gran, es
Caragoler Gros, es
Caragoler Petit, es
Caranyo, sa Tanca d’en
Caranyos, Lo des
Carbó, el Carregador del
Carbó, es
Carbó, es Cap de sa Paret des
Carbó, es Salat des
Carbó, l’Illot del
Carbó, s’ Arenal des
Carbó, s’Escull des
Carbó, sa Platja des
Carbó, sa Punta des
Carbó Gran, es

2117



Carbó Petit, es
Carbó Petit, ses Roques des
Cardassar, es
Cards, es Camp des
Cards, es Tancat des
Cards, sa Cova de sa Pleta des
Cards, sa Pleta des
Cards, sa Rota des
Cards, sa Tanca des
Cardsos, es Camp des
Carles, Ca l’Amo en Pep
Carles, Ca l’Amo en Sebastià
Carles, Can
Carles, Can Pep
Carles, es Clot d’en
Carles, es Degotís d’en
Carles, es Figueral d’en
Carles, es Sestadors d’en 
Carles, Lo d’en
Carles, sa Barraca d’en
Carles, sa Pleta d’en
Carles, sa Pleta de Can
Carles, sa Vinya d’en
Carles, ses Coves d’en
Carlí, ses Coves d’en
Carnatge, es
Carnatge, es Cap de sa Paret des
Carnatge, es Carregador des
Carnatge, es Racó des
Carnissera, es Racó de na
Carnisseria, la Plaça de la 
Carraixet, Can Tomeu
Carraixet, es Torrent d’en
Carraixet, ses Fonts d’en
Carregador, es
Carregador, es
Carregador, es
Carregador, es
Carregador, es
Carregador, es
Carregador, es
Carregador, es
Carregador, sa Cova des
Carregador, sa Punta des
Carregador, sa Punta des
Carregador, sa Punta des
Carregador d'en Xanxes, es
Carregador de sa Sal, es
Carregador de sa Sal, es

Carregador de ses Roquetes, es
Carregador del Carbó, el
Carregador des Carnatge, es
Carregador des Coixos, es
Carregador Vell, es
Carrer d'en Farineta, es
Carrer d'en Julià, es
Carrer d'en Portell, es
Carrer d'en Serena, es
Carrer de Ca na Mossa, es
Carrer de Ca ses Monges, es
Carrer de Cal Reiet, es
Carrer de Cal Senyor Damià, es
Carrer de Campos, es
Carrer de Can Calent, es
Carrer de Can Conill, es
Carrer de Can Cosmet, es
Carrer de Can Ferrereta, es
Carrer de Can Llaneres, es
Carrer de Can Simonet, es
Carrer de Can Soler, es
Carrer de Can Talaia, es
Carrer de Cas Majoral, es
Carrer de Cas Mecànic, es
Carrer de Ciutat, es
Carrer de Ciutat, sa Creu des
Carrer de Felanitx, es
Carrer de la Casa de la Vila, el
Carrer de la Mar, es
Carrer de la Pau, es
Carrer de la Reina, es
Carrer de la Reina Victòria, es
Carrer de les Filoves, el
Carrer de Mestre Onofre, es
Carrer de Morell, es
Carrer de na Borrassa, el
Carrer de na Travera, el
Carrer de s'Abeurador, es
Carrer de s'Aljub, es
Carrer de s'Estació, es
Carrer de sa Farinera Vella, es
Carrer de sa Lluna, es
Carrer de sa Presó, es
Carrer de Sant Andreu, es
Carrer de ses Arenes, es
Carrer de ses Monges, es
Carrer de ses Pedreres, ses
Carrer del Bisbe, es
Carrer des Celler, es
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Carrer des Pontàs, es
Carrer des Rafalet, es
Carrer des Sol, es
Carrer des Velar, es
Carrer des Vent, es
Carrer Major, es
Carrer Major, es
Carrer Nou, es
Carrer Nou, es
Carreró, ses Garines des
Carreró d'Amunt, es
Carreró d'en Colomí, es
Carreró d'en Corredor, es
Carreró d'en Pinco, es
Carreró d'en Poco, es
Carreró d'en Tomàs Jeu, es
Carreró de Ca n'Estranya, es
Carreró de Ca na Curta, es
Carreró de Cal Reiet, es
Carreró de Can Crestall, es
Carreró de Can Gelat, es
Carreró de Can Pariret, es
Carreró de Can Pipes, es
Carreró de Can Torres, es
Carreró de Cas Coix, es
Carreró de Cas Majoral, es
Carreró de n'Amera, es
Carreró de na Galantina, es
Carreró de na Gotleva, es
Carreró de na Marcel·linga, es
Carreró de na Mira, es
Carreró de na Palles, es
Carreró de na Pedreres, es
Carreró de na Petita, es
Carreró de na Sorra, es
Carreró de na Xorra, es
Carreró de s'Eixorca, es
Carreró de sa Llivanya, es
Carreró de sa Mànega, es
Carreró de sa Revellada, es
Carreró de ses Aigües, es
Carreró de ses Fantasmes, es
Carreró de ses Parres, es
Carreró de ses Pedreres, es
Carreró de ses Pedreres Grans, es
Carreró de ses Valentines, es
Carreró de Son Garrot Fondo, es
Carreró de Son Paulo, es
Carreró de Son Proenç, es

Carreró de Son Sard, es
Carreró del Dimoni, es
Carreró del Dimoni, es
Carreró del Dimoni, es
Carreró del Dimoni, es
Carreró des Camp Forà, es
Carreró des Cós, es
Carreró des Garrovers, es
Carreró des Sòl d'Avall, es
Carreró des Torrent d'en Roig, es
Carreró des Torritxol, es
Carreró des Turó, es
Carreró Estret, el
Carreró Estret, es
Carreró Estret, es
Carreter, es Turó d’en
Carretera de Felanitx, sa
Carretera de Felanitx, sa
Carretera de Palma, sa
Carretera de Portopetra, sa
Carretera de s'Alqueria Blanca, sa
Carretera de Santanyí, sa
Carretera des Far, sa
Carretera des Presos, sa
Carrió, Ca Mestre Cosme
Carrió, Can
Carrió, Can
Carrió, Can
Carrió, s’Hort d’en 
Carrió, s’Hort d’en Cosme
Carrió, sa Tanca d’en
Carriona, es Racó de na
Carriona, na
Carriona, na
Carriona, sa Tanca de na
Càrritx, es Camí de sa Talaia des
Càrritx, es Marge des
Càrritx, es Mitjà des
Càrritx, es Turó des
Càrritx, sa Rota des
Càrritx, sa Talaia des
Carritxar, es
Carritxar, ses Penyes des
Carritxeret, sa Costa des
Carro, s’Arraconador de
Carro, s’Escala de
Carroja, Can Miquel
Carroja, es Pinaret d’en 
Carroja, sa
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Carroja, ses Barreres d’en
Carroja, ses Pedreres d’en
Carter, es Molí de Cas
Cas Batlet
Cas Bauç, s’Escar d’en Tomeu de
Cas Bauç, s’Escar de
Cas Bauç, sa Pleta de
Cas Bauç, sa Pleta de
Cas Busqueret
Cas Canonge
Cas Carter, es Molí de
Cas Coix, es Baladrar de
Cas Coix, es Carreró de
Cas Coix, es Femer de
Cas Coix, es Pins de
Cas Coix, s’Era de
Cas Coix, sa Barraca de
Cas Coix, sa Pleta de
Cas Coix, ses Roques de
Cas Concos, es Camí de
Cas Coronell
Cas Ferrers, Lo de
Cas Fidever
Cas Fidever, s’Escar de
Cas Forner, sa Torre de
Cas Fuster
Cas Garriguer
Cas Garriguer
Cas Garriguer
Cas Garriguer
Cas Garriguer
Cas Garriguer
Cas Garriguer
Cas Garriguer, es Tancat de
Cas Gatons
Cas General
Cas Guaret Vell
Cas Guaret Vell
Cas Guaret Vell
Cas Majoral, es Carrer de
Cas Majoral, es Carreró de
Cas Majoral, es Pins de
Cas Malric
Cas Malric
Cas Malric, els Closos de
Cas Malric, es Revolt de
Cas Marino
Cas Mecànic, es Carrer de
Cas Mestre, es Torrent de

Cas Metge Joan
Cas Mojaral, sa Pleta de
Cas Mosson, s’Escar de
Cas Orells
Cas Perets
Cas Perets, es Pou de
Cas Pi
Cas Pi, sa Pleta de
Cas Piano
Cas Pins, Lo de
Cas Rector, es Mollet de
Cas Sabater
Cas Saig, ses Talaies de
Cas Saragall
Cas Senyor
Cas Senyor, s’Era de
Cas Senyor, s’Era Vella de
Cas Senyor, sa Bassa de
Cas Sutro
Cas Teixidor, es Camí de
Cas Turó
Cas Vedells
Cas Vedells, es Camí de
Cas Xorret
Casa d'en Pesta, sa
Casa de la Vila, el Carrer de la
Casa de la Vila, sa
Casa de Mavi, la
Casa del Resguard, la
Casa des Esmotxadors, sa
Casa Nova, el Comtès de la
Casa Nova, la
Casa Vermella, la
Cases d'en Fullana, les
Cases d'en Mero, ses
Cases de na Clavet, ses
Cases de sa Vinya, ses
Cases des Estanys, ses
Cases des Torrent, ses
Cases Noves, ses
Cases Noves, ses
Cases Noves, ses
Cases Noves, ses
Cases Noves, ses
Cases Noves, ses
Cases Noves de Can Maimó, ses
Cases Velles, ses
Cases Velles, ses
Cases Velles, ses
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Cases Velles d'en Rovellat, ses
Cases Vermelles, ses
Cases, Darrere ses
Cases, es Mitjà de Darrere ses
Cases, es Mitjà de ses
Cases, es Pletó de ses
Cases, es Pletó de ses
Cases, es Sementer de Darrere ses
Cases, es Sementer de Davant ses
Cases, es Sementer de Davant ses
Cases, na
Cases, s’Hort de ses
Cases, sa Tanca de Darrere ses
Cases, sa Tanca de Darrere ses
Cases, sa Tanca de Davant ses
Cases, sa Tanca de Davant ses
Cases, sa Tanca de ses
Cases, sa Tanca de ses
Cases, sa Tanca de ses
Cases, sa Tanqueta de Darrere ses
Casesnoves, Can
Caseta, es Camí de sa
Caseta, sa
Caseta, sa
Caseta, sa
Caseta Blanca, sa
Caseta d'en Parra, sa
Caseta d'en Ravenet, sa
Caseta de l'Amo en Lluc, sa
Caseta de n'Amera, sa
Caseta de na Mossa, sa
Caseta des Carabiners, sa
Caseta des Carabiners, sa
Caseta des Garriguer, es Tancat de sa
Caseta des Garriguer, sa
Caseta des Telègraf, sa
Caseta Roja, sa
Caseta Vermella, sa
Casetes, Can
Casetes d'en Moll, ses
Cassot, Can
Castanyoles, les
Castell, es Pou des Pla d’en
Castell, es Salat des Pla d’en
Castell Nou, es Pla d’en
Castell Vell, es Pla d’en
Castellet, es
Castellet, na
Castellet, sa Bassa de na

Castellet, sa Punta des
Castellet de Llevant, es
Castellet de Ponent, es
Castellets, el Camí de la Bassa de na
Castellets, es
Castellets, na
Castellets, sa Cova des
Castellets, sa Cova des Mig des Dos
Castellets, sa Roca des
Castellets, sa Seca des
Castellets, ses Pedreres des
Castellets des Gustinel·los, es
Castellets Grossos, es
Castellets Petits, es
Castellot, na
Català, sa Mata des
Catalina, Ca Madò
Catoi, na
Catois, ses
Cau, la Rota del
Cau d'en Marranxa, es
Cau de sa Figuera, es
Cau des Forner, es
Cau Petit, es
Cau Roig, es
Cau Roig, es
Cauet, es
Cauet, es
Cauet d'en Simon, es
Caüll, es
Caüll, sa Cova des
Cavall, sa Punta des
Cavallot, es Baladrar d’en
Cavallot, Lo d’en
Cavallot, Lo d’en
Cavallot, s’Escar de Can
Cavallot, s’Hort d’en
Cavallot, sa Tanca d’en
Cavallot, ses Tanques d’en
Cavalls de Son Morlà, es
Cavella, Lo d’en
Cavella, ses Pletes d’en
Ceba, Lo d’en
Ceba, sa Pleta d’en
Ceba, sa Tanca d’en
Ceba, ses Tanques del Sen
Cebrià, Son
Cebrià Donat, es Secret d’en
Cebriana, na
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Cebriana, na
Ceda, Lo de la
Ceda, s’Escar d’en Toni de la
Cega, es Blau des Recingle d’en
Cega, es Cingle d’en
Cega, es Cocó d’en
Cega, es Recingle d’en
Cegonya, es Molí de sa
Cegonya, s’Hort de sa
Cegonya, sa
Celler, es Carrer des
Celler, es Torrent d’en
Celler, sa Comuna d’en Guillem
Celler de Son Danús, es
Cementeri, el
Cementeri, es
Cementeri, es
Cementeri, es
Cementeri, sa Costa des
Cementeri, sa Creu des
Cementeri, sa Quintana des
Cementeri Nou, es
Cementeri Nou, es
Cementeri Vell, es
Cenrí, es Caló d’en
Cenrí, es Clot d’en
Cenrí, es Cocó d’en
Cenrí, es Galiner d’en
Cenrí, es Torrent d’en
Cenrí, Lo d’en
Cenrí, s’Era d’en
Cenrí, sa Barraca d’en
Cenrins, es
Cèntims, na Set
Cerdanes, el Tancat de les
Cerdanes, s’Avenc de ses
Cerdanes, ses
Cerrut, Can
Cerrut, Lo d’en
Cibolla, es Corralet de na
Cibolla, na
Cibolla Gran, na
Cibolla Petita, na
Cibolles, ses
Cigonya, s’Hort de sa
Cigonya, sa
Cimentera, sa
Cimentera, sa Costa de sa
Cinc Quartons, es

Cingle, el
Cingle, es
Cingle d'en Boira, es
Cingle d'en Cega, es
Cingle d'en Palou, es
Cingle d’en Palou, es Davallador des
Cingle d’en Palou, sa Cova des
Cingle d’en Palou, sa Cova des
Cingle de na Fontanella, es
Cingle de s'Alt des Claper, es
Cingle des Cabrit, es
Cingle des Cabrit, sa Punta des
Cingle des Cabrits, es
Cingle des Cabrits, sa Punta des
Cingle des Xot, es
Cingle des Xot, es
Cinto, es Escalons d’en
Ciona, na
Ciprià, la Rota d’en
Cisterna, el Clos de la
Cisternes, la Tanca de les
Cisterneta, es Camí de sa
Cisterneta, sa
Cisterneta, sa
Cisterneta, sa Tanca de sa
Cisterni, es Clot de sa
Cisterni, es Sementer de sa
Cisterni, la
Cisterni, sa
Cisterni, sa Tanca de sa
Cisterni, sa Tanca de sa
Cisterni, sa Tanca de sa
Cisterni, sa Tanca de sa
Cisterni, sa Tanca de sa
Cisterni d'en Ferrando, sa
Ciutat, es Camí de
Ciutat, es Camí de
Ciutat, es Carrer de
Ciutat, sa Creu des Carrer de
Clap de na Fontanella, es
Clap de s'Amarador, es
Clap de s'Estret des Temps, es
Clap de sa Bagasseta, es
Clap des Bauç, es
Clap des Gerret, es
Clap des Sivinar, es
Claper, el Clos del 
Claper, es
Claper, es Cingle de s’Alt des
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Claper, es Racó de s’Alt des
Claper, es Salt des
Claper d'en Benet, es
Claper d'en Gararany, es
Claper d'en Manoni, es
Claper de s'Aljub, es
Claper de sa Conilla, es
Claper de sa Cova, es
Claper de sa Vedella d'Or, es
Claper de ses Mires, es
Claper Gros, es
Claper Gros, es
Claper Gros, es
Claper Gros, es
Claper Gros, es Turó des
Claper Gros, sa Tanca des
Clapers, es
Clapers, es Mitjà de na
Clapers, es Racó de na
Clapers, es Turó de na
Clapers, la Sort dels
Clapers, na
Clapers, na
Clapers, na
Clapers, s’Aljub de na
Clapes de sa Dent, ses
Clar, es Clot d’en
Clar, es Mitjà d’en
Clar, es Portell d’en
Clar, la Tanca d’en
Clar, Lo d’en
Clar, s’Escar d’en Tomeu
Clar, sa Pleta d’en
Clar, sa Pleta d’en
Clar, sa Sínia d’en
Clar, sa Torre d’en
Clar, sa Torre de Can Miquel 
Clar, sa Vinya d’en
Clar, ses Rotes d’en
Clar, ses Talaies d’en
Clar, Son Valenç d’en
Clara, na
Clara, sa Rota de na
Clara, sa Tanca de na
Clares, sa Tanca de ses Mates
Claro, Lo d’en
Claveguera, sa
Claveguera, sa Rota de sa
Claveguera des Cuitor, sa

Claveguera des Pastor, sa
Clavet, na
Clavet, sa Barraca de na
Clavet, ses Cases de na
Clavet, ses Vinyes de na
Clavet de Baix, na
Clavets, ses
Cledera, na
Clerical, el
Clos, es
Clos, es
Clos, es
Clos, es
Clos, es
Clos, es
Clos, es
Clos, es Torrent des
Clos, la Tanca del
Clos, s’Hort des
Clos d'en Barber, el
Clos d'en Bielot, es
Clos d'en Bóta, es
Clos d'en Burguera, el
Clos d'en Calent, es
Clos d'en Calent, es
Clos d'en Corró, es
Clos d'en Felip, es
Clos d'en Fullana, el
Clos d'en Gost, el
Clos d'en Gulla, es
Clos d'en Llaneres, el
Clos d'en Marc, el
Clos d'en Marcó, el
Clos d'en Maria, es
Clos d'en Mercader, es
Clos d'en Mir, es
Clos d'en Morer, es
Clos d'en Paulo, es
Clos d'en Pujol, el
Clos d'en Rado, el
Clos d'en Rei, es
Clos d'en Rella, es
Clos d'en Soler, es
Clos d'en Vicari, el
Clos d'en Vidala, el
Clos de Can Mir, el
Clos de Figueres de Moro, el
Clos de l'Aljub, el
Clos de l'Era, el
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Clos de l'Era, el
Clos de la Bassa, el
Clos de la Bassa Juana, el
Clos de la Cisterna, el
Clos de la Creu, el
Clos de la Fornera, el
Clos de la Pleta del Rafalet, el
Clos de les Ànimes, el
Clos de les Figueres, el
Clos de Mosson Antoni, el
Clos de Mosson Toni, el
Clos de na Roja, es
Clos de na Vidala, es
Clos de s'Era, es
Clos de s'Era, es
Clos de sa Senyora, es
Clos de sa Senyora, es
Clos de Serenyana, es
Clos de Serinyana, es
Clos del Claper, el
Clos del Jai, el
Clos del Velar, el
Clos des Garrovers, es
Clos des Mercader, es
Clos des Mercaders, es
Clos des Molí d’en Mir, el
Clos des Moro, es
Clos des Rector, es
Clos Nou, el
Closet, el
Closet, es
Closet, es
Closet, es
Closos, es
Closos, es
Closos, sa Talaia des
Closos d'Allà Baix, es
Closos d'Aquí Prop, es
Closos d'en Vidal, els
Closos de Cas Malric, els
Clot, es
Clot, es
Clot, es Camp des
Clot, s’Albelló des
Clot, sa Bassa des
Clot, sa Rota des
Clot, Son Valenç des
Clot d'en Balena, es
Clot d'en Bóta, es

Clot d'en Carles, es
Clot d'en Cenrí, es
Clot d'en Clar, es
Clot d'en Ferrereta, es
Clot d'en Julià, es
Clot d'en Maimó, es
Clot d'en Marcó, es
Clot d'en Mercader, es
Clot d'en Peris, es
Clot d'en Pipes, es
Clot d'en Rella, es
Clot d'en Sales, es
Clot d'en Xurí, es
Clot d'en Xurí, es
Clot de Ca ses Monges, es
Clot de s'Arena, es
Clot de s'Arena, es
Clot de s'Argila, es
Clot de sa Cisterni, es
Clot de sa Font, es
Clot de sa Grava, es
Clot de sa Madona Lluca, es
Clot de sa Pleta, es
Clot de sa Quintana, es
Clot  de  sa  Quintana  de  sa  Talaia 
Vella, 
............................................................. 
es
Clot de sa Senyora, es
Clot de sa Senyora, es
Clot de sa Senyora, es
Clot de sa Talaia Vella, es
Clot de Serenyana, es
Clot de Serinyana, es
Clot de ses Abelles, es
Clot de ses Mates, es
Clot des Bous, es
Clot des Lli, es
Clot des Morer, es
Clot des Rector, es
Clot des Revellar, es
Clot des Ribell, es
Clot des Ribell, es Racó des
Clot des Sauló, es
Clot  des  Sauló  de  ses  Figueres  de 
Moro, 
............................................................. 
es
Clot des Tarongers, es
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Clot des Tarongers, es
Clot Fondo, es
Clot Fondo, es
Clot Fondo, sa Cova des
Clot Maimó, es
Clota, s’Aljub de sa Bassa
Clota, sa Bassa
Clotal, el
Clots d'en Vetla, es
Clova, sa
Coa, Ca l’Amo en Tomeu
Coa, Can
Coa, Can
Coa, Can Tomeu
Coa, es Molí d’en
Coa, es Pinaret d’en
Coa, es Pins d’en
Coa, es Racó d’en
Coa, s’Escar d’en
Coa, s’Hort d’en
Coa, sa Rota de n’Andreu
Coaranya, sa
Coaranyes, ses
Cocó, es
Cocó, es
Cocó, es Mig
Cocó, es Tancat des
Cocó, les Tanques del
Cocó, sa Barraca des
Cocó, sa Rota des
Cocó, Son Valenç des
Cocó Barber, es
Cocó d'en Balena, es
Cocó d’en Balena, es Blau des
Cocó d'en Cega, es
Cocó d'en Cenrí, es
Cocó d'en Ferrer, es
Cocó d'en Jana, el
Cocó d'en Robacols, es
Cocó d'en Roca, es
Cocó de na Fontanella, es
Cocó de s'Eriçó, es
Cocó de sa Madona, es
Cocó de sa Mèrlera, es
Cocó de sa Mola, es
Cocó de sa Punta, es
Cocó de sa Regana, es
Cocó de sa Senyora, es
Cocó de sa Senyora, es

Cocó de sa Somera, es
Cocó de sa Torre, es
Cocó de ses Gambes, es
Cocó de ses Moneies, es
Cocó de ses Perdius, es
Cocó des Bauç, es
Cocó des Boc, es
Cocó des Boc de na Xoixa, es
Cocó des Boc, es Camí des
Cocó des Buits, es
Cocó des Ca, es
Cocó des Ca, es
Cocó des Lli, es
Cocó des Pinarons, es
Cocó des Vell Marí, es
Cocó Gros, es Mig
Cocó Llarg, es
Cocó Pedrescós, es
Cocó Petit, es Mig
Cocó Pla, es
Cocó Pla, es
Coconar, es
Coconar, sa Punta des
Cocons, es
Cocons, es
Cocons, sa Tanca des
Cocons d'en Maleit, es
Cocons de sa Garriguera, es
Cocons de ses Parfanes, es
Cocons de ses Perdius, es
Cocons de ses Perdius, es
Cocons des Sucrer, es
Cocons Roigs, es
Cocons Roigs, es Racó des
Còdol Negre, es
Còdol Negre, s’Aragall des
Codolar, la Pleta del
Coies, Lo d’en
Coix, Can
Coix, es Baladrar de Cas
Coix, es Carreró de Cas
Coix, es Femer de Cas
Coix, es Pins d’en
Coix, es Pins d’en
Coix, es Pins d’en Miquel
Coix, es Pins de Cas
Coix, Lo d’en
Coix, s’Era de Cas
Coix, s’Escar d’en Tià
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Coix, s’Hort des
Coix, sa Barraca de Cas
Coix, sa Pleta de Cas
Coix, ses Roques de Cas
Coix, Son Valenç d’en
Coix Bàrbara, sa Torre des
Coix Parra, sa Barraca des
Coixa, Ca na
Coixa, Lo d’en
Coixos, es Carregador des
Col, na
Colau, es Turó d’en
Colau, sa Barraca d’en Miquel
Colau Roger, Can
Colau Roger, es Forn d’en
Colava, na
Coll, es
Coll, es Camí des
Coll, es Camí des
Coll, es Camp des
Coll, es Pins des
Coll, la Rota del
Coll, sa Bassa des
Coll, sa Tanca des
Coll d’en Felip, sa Bassa des
Coll d'en Pere Sanç, es
Coll d'en Vetla, es
Coll d'en Vidal, el
Coll de na Puça, es
Coll de s'Illot, es
Coll de sa Galera, es
Coll de sa Porfiona, es
Coll des Cantons, es
Coll des Vidals, el
Coll Marí Fosc, es
Coll Marí Petit, es
Collcurt, Can
Collcurta, na
Collella, es Camí de na
Collella, na
Collet, es 
Collet d'en Balutxo, es
Collet de sa Galera, es
Coloma, Can
Coloma, es Torrent d’en
Coloma, Lo d’en
Coloma, Lo d’en
Coloma, na
Coloma, s’Era d’en

Coloma, s’Escar d’en Jaume
Coloma, sa Barraca d’en
Coloma, sa Pleta d’en
Coloma, sa Pleta de sa Madona
Colombars, la Pleta d’en
Colombars, Son
Colomer, el Camp del
Colomer, es
Colomer, es
Colomer, es Mitjà des
Colomers, els
Colomí, es Carreró d’en
Colomí, es Molí d’en
Colomí, es Pins d’en
Colomí, es Torrent d’en
Colomí, es Torrent d’en
Colomí, Lo d’en
Colomí, s’Esvaït d’en
Coloms, s’Avenc des
Coloms, sa Cova des
Coloms, sa Cova des
Coloms, sa Cova des
Coloms, sa Cova des
Colònia, sa
Colònia, sa Barba de sa
Colònia de Sant Jordi, sa
Colònies, ses
Colovet, es Molí d’en
Colovet, Lo d’en
Colovet, s’Era d’en
Colovet, s’Hort d’en
Colovet, sa Creu de Can
Colovet, sa Placeta de Can
Colovet, sa Tanca d’en
Colovet, sa Tanca d’en
Colovet, sa Tanca d’en
Colovet, sa Tanca de Can
Coloveta, na
Cols, na
Columna, sa
Coma, es Camí de sa
Coma, sa
Coma, sa Bassa de sa
Coma des Sequer, sa
Coma Fonda, sa
Comandant, es Cantó des
Comandant, sa Barraca des
Comandant Ramon, es Cantó des
Comassa, sa
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Comasseta, sa 
Comellar, el
Comellar, es
Comellar d'en Banyeta, es
Comellar d'en Content, es
Comellar d'en Feo, es
Comellar d'en Fred, es
Comellar d'en Miquel Ferrer, es
Comellar d'en Simon, es
Comellar de Ca na Pau, es
Comellar de l'Infern, es
Comellar de l'Infern, es
Comellar de na Prima, es
Comellar de na Tibussa, es
Comellar de na Vella, es
Comellar de s'Aljub, es
Comellar de s’Aljub, sa Pleta des
Comellar de sa Bassa, es
Comellar de sa Molinera, es
Comellar de ses Bordissots Blanques, 
............................................................ es
Comellar de ses Figueres, es
Comellar del Bosc, el
Comellar dels Garrovers, el
Comellar des Ametlers, es
Comellar des Forn, es
Comellar des Fusters, es
Comellar des Jaumets, es
Comellar des Molí, es
Comellar des Noguer, es
Comellar des Noguers, es
Comellar des Revells, es
Comellar Nou, es
Comellar Nou, sa Pleta des
Comellar Vell, es
Comellara, na
Comellaret, es
Comellaret d'en Galerí, es
Comellaró des Eulàries, es
Comellars, es
Comellars, es
Comellars, es
Comellars, es
Comellars, es Mitjans des
Comellars, es Torrent des
Comellars, sa Bassa des
Comellars d'en Guillemó, els
Comes, Ca ses
Comes, Can Pere

Comes, Can Pere Antoni
Comes, Can Toni
Comes, es Camí de ses
Comes, na
Comes, ses
Cometa, sa
Cometa, sa
Comís, Lo des
Comís, sa Barraca des
Comte, sa Barraca d’en
Comtès, Can Miquel
Comtès, es
Comtès de la Casa Nova, el
Comtès de Nunó Sanç, el
Comtessa, la
Comtessos, es
Comú, el Pou
Comuna, es Blanquer de sa
Comuna, es Bufador de sa
Comuna, es Caló de sa
Comuna, es Racó de sa
Comuna, es Racó de sa
Comuna, la Bassa
Comuna, sa
Comuna, sa 
Comuna, sa
Comuna, sa Cova de sa
Comuna, sa Cova des Caló de sa
Comuna, sa Pleta
Comuna, sa Quintana
Comuna d'en Guillem Celler, sa
Comuna de na Beu, sa
Comuna de sa Cova d'en Cabrer, sa
Comuna de sa Font Redona, sa
Comuna de sa Torre d'en Beu, sa
Comuna de ses Coves de sa Grava, sa
Comuna de ses Doblegades, sa
Comuna de ses Salines, sa
Comuna de Son Durí, sa
Comuna de Son Moro, sa
Comuna des Cap des Moro, sa
Comunes, les
Comunes del Barranc, les
Comunes, el Camí de les
Conca, es Camí Llarg de sa
Conca, es Pontet de sa
Conca, es Torrent de sa
Conca, na
Conca, sa
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Conca d'en Costurer, sa
Conca d'en Maganet, sa
Conca d'en Polla, sa
Conca Petita, na
Conco, sa Tanca des
Conco en Guillem, Lo des
Conco en Jaume, sa Tanca des
Conco en Julià, Lo des
Conco en Pep, Lo des
Concos, es Camí de Cas
Confessionari, es
Confessionari, es
Confit, s’Hort d’en
Confiter, sa Cova des
Conill, Ca na
Conill, es Carrer de Can
Conill, es Revolt d’en
Conill, es Torrent d’en
Conill, Lo d’en
Conill, Lo d’en
Conill, na
Conill, s’Era de Can
Conill, s’Escar de Can
Conill, sa Barraca de Can
Conilla, es Claper de sa
Conillera, sa
Conillera, sa
Conillera, sa Pleta de sa
Conills, sa Tanca des
Conoi, Can Joan
Consolació
Consolació, es Camí Vell de
Consolació, sa Marina de
Contastí, la Sort d’en
Content, es Comellar d’en
Content, sa Falç d’en Pere Joan
Corb, es Esfondrats des Pi des
Corb, es Pi des
Corb, sa Cova des Pi des
Corb, sa Pleta des
Corb, sa Pleta des Pi des
Corb Gran, es Pi des
Corb Marí, es
Corb Marí Fosc, es
Corb Marí Gros, es
Corb Marí Petit, es
Corb Marí, s’Illot des
Corb Marí, sa Pesquera des
Corb Marí, sa Punta des

Corb Petit, es Pi des
Corberana, na
Corbmarinet, es
Corbs Marins, s’Illot des
Corbs Marins, s’Illotó des
Corbs, s’Ametler des
Corbs, sa Cova des
Corda, sa Pesquera de sa
Cordella, Ca l’Amo en Joan
Cordella, Ca l’Amo en Lluc
Cordella, Can
Cordella, Can
Cordella, es Pi d’en
Cordella, es Turó d’en
Cordella, na
Cordella, sa Pleta de l’Amo en Lluc
Cordella, Son Vidal de Can
Cordella de la Costa, Can
Corema, sa Costa de sa Jaia
Corema, sa Cova de sa Jaia
Corna, Can
Cornello, sa Pedrera d’en
Coronell, Cas
Corps, el Rafal dels
Corral, es Caló des
Corral, sa Pesquera des
Corral, sa Tanca des
Corral Cremat, es
Corral d'en Balutxo, es
Corral d'en Perlo, es
Corral d'en Rita, es
Corral d'en Xabec, es
Corral de Ca na Mossa, es
Corral de s'Aljub, es
Corral de sa Senyora, es
Corral de ses Aglaneres, es
Corral de ses Figueres de Moro, es
Corral de ses Patates, es
Corral de ses Trugeres, es
Corral de ses Trugeres, es
Corral del Rei, es
Corral del Rei, es
Corral del Rei, es
Corral des Bous, es
Corral des Far, es
Corral des Far, sa Pesquera des
Corral des Garrover, es
Corral des Garrover, es
Corral des Porcs, es
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Corral des Ullastres, es
Corral des Xots, es
Corral des Xots, es
Corral Gran, es
Corral Gran, es
Corral Llarg, es
Corral Nou, es
Corral Nou, es
Corral Vell, es
Corral Vell, es
Corralàs, el
Corralassos, es
Corralet de na Cibolla, es
Corralet dels Ametlers, el
Corralets, es
Corralets, es Camí des
Corralets, Lo d’en
Corralot, es
Corralot, es
Corralots, es
Corralots, es
Corrals, es Caló des
Corrals Nous, es
Corrals Nous, es Camí des
Corredor, es Carreró d’en
Corredor, sa Cova d’en
Corriola, na
Corriola, s’Era d’en
Corriola, sa Barraca de n’Andreu
Corriola, sa Tanca d’en
Corritxol, es
Corritxoles, les
Corró, es Clos d’en
Cortal, na
Cortal, na
Cós, es
Cós, es Carreró des
Cós, es Molí des
Cosina, Ca l’Amo en Llorenç
Cosina, Ca l’Amo en Simon
Cosina, Can
Cosina, es Camí de Son
Cosina, es Revolt de Can
Cosina, es Saragall d’en
Cosina, es Torrent d’en
Cosina, s’Aljub de Son
Cosina, s’Era de Son
Cosina, Son
Cosme, Ca Mestre

Cosme, es Molí d’en
Cosme, es Pins d’en
Cosme, ses Estepes de na
Cosme Carrió, Ca Mestre
Cosme Carrió, s’Hort d’en
Cosme Nova, na
Cosme Ponç, Son
Cosme Pou, es Torrent d’en
Cosme Pou, sa Costa d’en
Cosme Vella, na
Cosme Xamarrí, es Figueral de Can
Cosmena, la Rota
Cosmena, na
Cosmet, es Carrer de Can
Cosmet, es Torrent d’en
Cosmet, es Torrent d’en
Cosmet, sa Tanca d’en
Cosmet, sa Tanca d’en
Cosmeta, sa Tanca de na
Cossi, Lo de na
Cossi de Sor Genoveva, es
Cossia, sa Punta de sa
Costa, Can Cordella de la
Costa, es Camí de Son
Costa, es Pins d’en
Costa, es Turó d’en Toni de sa
Costa, la
Costa, la Rota de la
Costa, sa
Costa, sa
Costa, sa
Costa, sa
Costa, sa
Costa, sa Barraca d’en Pep
Costa, Son
Costa Blanca, sa
Costa d'en Balutxo, sa
Costa d'en Cànaves, sa
Costa d'en Capità, sa
Costa d'en Cosme Pou, sa
Costa d'en Felip, sa
Costa d'en Llucia, sa
Costa d'en Madoneta, sa
Costa d'en Mino, sa
Costa d'en Nofre, sa
Costa d'en Pau, sa
Costa d'en Pere Xina, sa
Costa d'en Portell, sa
Costa d'en Ribes, sa
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Costa d'en Vent, sa
Costa d'en Verger, sa
Costa d'en Verger, sa
Costa d'en Virell, sa
Costa de Can Bonjesús
Costa de Can Maimó, sa
Costa de na Bandera, sa
Costa de na Beu, sa
Costa de na Bufera, sa
Costa de na Faró, sa
Costa de na Gallet, sa
Costa de na Pelada, sa
Costa de s'Àguila, sa
Costa de s'Hort, sa
Costa de sa Barrera, sa
Costa de sa Cimentera, sa
Costa de sa Jaia Corema, sa
Costa de sa Punta, sa
Costa de sa Rota des Pi, sa
Costa de sa Vinya, sa
Costa de ses Figueres, sa
Costa de ses Llenties, sa
Costa de Son Joi, sa
Costa de Son Morlà, sa
Costa de Son Sanç, sa
Costa de Son Vidal, la
Costa des Carritxeret, sa
Costa des Cementeri, sa
Costa des Ètics, sa
Costa des Garriguer, sa
Costa des Metge Miquel, sa
Costa des Morer, sa
Costa des Pujol, sa
Costa des Serral, sa
Costa des Torrent, sa
Coster, es
Coster d'en Balutxo, es
Coster des Jaumets, es
Coster des Molí, es
Coster des Sauló, es
Costes d’en Selletes, les
Costes de Son Senalla, les
Costurer, Lo d’en
Costurer, sa Conca d’en
Cotna, es Tancat d’en
Cotna, s’Hort d’en
Coto, es
Coto, es Esculls des
Coto, s’Escull des

Cotó, s’Hort des
Cotona, Ca Madò
Cotxe, sa Pesquera des
Cotxer, Can
Cotxer, es Molí d’en
Cotxer, es Turó d’en
Cotxer, s’Era d’en
Cotxer, s’Escar d’en Julià
Cotxer, s’Hort d’en
Cova, es Claper de sa
Cova, es Mitjà de sa
Cova, es Mitjà de sa
Cova, es Mitjà de sa
Cova, es Mollet de sa
Cova, es Parat de sa
Cova, es Replà de sa
Cova, es Tancat de sa
Cova, es Turmassot de sa
Cova, es Turó de sa
Cova, la
Cova, la Rota de la
Cova, la Vinya de la
Cova, sa
Cova, sa
Cova, sa
Cova, sa
Cova, sa
Cova, sa Figuera de sa
Cova, sa Punta de sa
Cova, sa Rota de sa
Cova, sa Rota de sa 
Cova, sa Rota de sa
Cova, sa Rota de sa
Cova, sa Tanca de Baix de sa
Cova, sa Tanca de sa
Cova, sa Tanca de sa
Cova, sa Tanca de sa
Cova amb ses Tres Boques, sa
Cova Baixa, sa
Cova Baixa, sa
Cova Blanca, sa
Cova Blanca, sa
Cova Blanca, sa Punta de sa
Cova Blanca, es Racó de sa
Cova Blanca, es Racó de sa
Cova Blava, sa
Cova Bruna, sa
Cova d'en Bóta, sa
Cova d’en Cabrer, es Camí de sa

2130



Cova d’en Cabrer, es Torrent de sa
Cova d'en Cabrer, sa
Cova d’en Cabrer, sa Comuna de sa
Cova d'en Corredor, sa
Cova d'en Felip, sa
Cova d'en Felip, sa
Cova d'en Frare, sa
Cova d'en Garrot, sa
Cova d'en Gelat, sa
Cova d'en Lepanto, sa
Cova d'en Lepanto, sa
Cova d'en Manento, sa
Cova d'en Meravell, sa
Cova d'en Moliner, sa
Cova d'en Palles, sa
Cova d'en Pere Ignasi, sa
Cova d'en Pere Mir, sa
Cova d'en Reina, sa
Cova d'en Salvador Vellana, sa
Cova d'en Tenre, sa
Cova d'en Tolet, sa
Cova d'en Ventura, sa
Cova d'en Vermell, sa
Cova d'en Vicenç, sa
Cova d'en Vila, sa
Cova d'en Xelià, sa
Cova de Baix, sa
Cova de Ca l'Amo en Damià, sa
Cova de Ca s'Ermità, sa
Cova de Cala Figuereta, sa
Cova de l'Amo en Domingo Neo, sa
Cova de l'Infern, sa
Cova de la Mata, la
Cova de Llevant, sa
Cova de Magaluf, la
Cova de n'Ebrí, sa
Cova de n'Escolana, sa
Cova de na Burgues, sa
Cova de na Pastora, sa
Cova de na Silvestre, sa
Cova de s'Aigua, sa
Cova de s'Alga, sa
Cova de s'Almànguera, sa
Cova de s'Egua, sa
Cova de s'Era de sa Roca, sa
Cova de s'Ermita, sa
Cova de s'Ermità, sa
Cova de s'Escaleta des Moro, sa
Cova de s'Estany, sa

Cova de s'Òliba, sa
Cova de s'Ullal, sa
Cova de sa Barca Trencada, sa
Cova de sa Comuna, sa
Cova de sa Creta, sa
Cova de sa Figuera, sa
Cova de sa Grava, sa
Cova de sa Jaia Corema, sa
Cova de sa Llanxa, sa
Cova de sa Madona, sa
Cova de sa Marina, sa
Cova de sa Marina d'en Cama, sa
Cova de sa Merda, sa
Cova de sa Mesa, sa
Cova de sa Miloca, sa
Cova de sa Mitja Lluna, sa
Cova de sa Molinera, sa
Cova de sa Plana, es Torrent de sa
Cova de sa Plana, sa
Cova de sa Pleta des Cards, sa
Cova de sa Pleta Gran, sa
Cova de sa Pleta Vella, sa
Cova de ses Dues Boques, sa
Cova de ses Figueres, sa
Cova de ses Frites, sa
Cova de ses Genetes, sa
Cova de ses Genetes, sa
Cova de ses Genetes, sa
Cova de ses Genetes, sa
Cova de ses Llisses, sa
Cova de ses Llisses, sa
Cova de ses Llisses, sa
Cova de ses Llisses, sa
Cova de ses Rates Pinyades, sa
Cova de ses Rates Pinyades, sa
Cova de ses Tres Boques, sa
Cova de Solimina, sa
Cova de Solimina, sa
Cova de Son Ponç, sa
Cova del Bergantí, la Punta de la
Cova del Dimoni, sa
Cova del Dimoni, sa
Cova del Gat, la
Cova des Adolços, sa
Cova des Apòstols, sa
Cova des Barquers, sa
Cova des Barquers, sa
Cova des Bastons, sa
Cova des Blanquer, sa
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Cova des Buits, sa
Cova des Caló de n'Adrover, sa
Cova des Caló de sa Comuna, sa
Cova des Caló de ses Egües, sa
Cova des Cap de sa Paret, sa
Cova des Carabiners, sa
Cova des Carregador, sa
Cova des Castellets, sa
Cova des Caüll, sa
Cova des Cingle d'en Palou, sa
Cova des Cingle d'en Palou, sa
Cova des Clot Fondo, sa
Cova des Coloms, sa
Cova des Coloms, sa
Cova des Coloms, sa
Cova des Coloms, sa
Cova des Confiter, sa
Cova des Corbs, sa
Cova des Degotís, sa
Cova des Didot, sa
Cova des Diners, sa
Cova des Diners, sa
Cova des Doblers, sa
Cova des Dolç, sa
Cova des Drac, es Pou de sa
Cova des Drac, es Torrentell de sa
Cova des Drac, sa
Cova des Drac, sa
Cova des Figueral, sa
Cova des Figueral Blanc, sa
Cova des Foc, es Tendre de sa
Cova des Foc, sa
Cova des Forn, sa
Cova des Fum, es Pelat de sa
Cova des Fum, sa
Cova des Gat, es Torrent de sa
Cova des Gat, sa
Cova des Gat, sa
Cova des Gats, sa
Cova des Lladre, sa
Cova des Merder, sa
Cova des Mig, sa
Cova des Mig des Dos Castellets, sa
Cova des Milans, sa
Cova des Moros, sa
Cova des Músics, sa
Cova des Orgues, sa
Cova des Ossos, sa
Cova des Pi, sa

Cova des Pi des Corb, sa
Cova des Picòs, sa
Cova des Pontàs, sa
Cova des Porcs, sa
Cova des Porcs, sa
Cova des Racó, sa
Cova des Riu, sa
Cova des Riu, sa
Cova des Sant, sa
Cova des Secret, sa
Cova des Sivinar, sa
Cova des Taverner, sa
Cova des Teixidor, sa
Cova des Teixidor, sa
Cova des Teixidor, sa
Cova des Tonedors, sa
Cova des Turmassot, sa
Cova des Vapor, sa
Cova des Vell Marí, sa
Cova des Vell Marí, sa
Cova des Vell Marí, sa
Cova des Vell Marí, sa
Cova des Verger, sa
Cova des Xebel·linar, sa
Cova des Xebel·linar, sa
Cova des Xomeus, sa
Cova Figuera, es Caló de sa
Cova Figuera, sa
Cova Foradada, es Racó de sa
Cova Foradada, es Turmassot de sa
Cova Foradada, sa
Cova Foradada, sa
Cova Foradada, sa
Cova Foradada, sa
Cova Foradada, sa
Cova Foradada, sa
Cova Gran, sa
Cova Gran, sa
Cova Juana, es Turó de sa
Cova Juana, les Rotes de Baix de la
Cova Juana, sa
Cova Negra, sa
Cova Petita, sa
Cova Petita, sa
Cova Reial, la
Cova Roja, sa
Cova Roja, sa
Cova Vella, sa
Covassa, es Racó de sa
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Covassa, sa
Covassa, sa
Covatxell, es
Covatxol d'en Bóta, es
Cove, el Torrent del Cul del
Coves, Cal Sen Joan
Coves, la Vinya de Son
Coves, les
Coves, na
Coves, s’Aljub de Son
Coves, sa Bassa d’en
Coves, Son
Coves d'en Bragues, ses
Coves d'en Calí, ses
Coves d'en Carles, ses
Coves d'en Carlí, ses
Coves de Can Simonet, ses
Coves de la Mata, les
Coves de s'Estret des Temps, ses
Coves de sa Grava, sa Comuna de ses
Coves de sa Grava, ses
Coves de sa Marina, ses
Coves de Son Real, ses
Coves del Rei, ses
Coves dels Reis, ses
Coves des Metge, ses
Coves des Porcs, ses
Coves des Tonedors, ses
Coves des Vergeret, ses
Coves des Vicari, ses
Coves Negres, ses
Coves Petit, Son
Coves Roges, sa Pesquera de ses
Coves Roges, ses
Coveta, sa
Coveta, sa
Coveta, sa
Coveta, sa 
Coveta, sa
Coveta de sa Mitja Lluna, sa
Coveta Roja, sa
Coveta Roja, sa
Coveta Roja, sa
Covetes, na
Covetes, ses
Covetes, Son
Cremada, sa Barraca
Cremat, es Corral
Crestall, Can

Crestall, es Carreró de Can
Crestall, es Garrover d’en
Crestall, es Garrover d’en
Crestall, Lo d’en
Creta, es Davallador de sa
Creta, es Turmassot de sa
Creta, sa
Creta, sa Cova de sa
Creta, sa Passa de sa
Creta, sa Punta de sa
Creu, el Clos de la
Creu, es Camp de sa
Creu, es Pi de sa
Creu, es Racó de sa
Creu, sa
Creu, sa Punta de sa
Creu, sa Punta de sa
Creu d'en Llaneres, sa
Creu de Can Colovet, sa
Creu de n'Alcaid, la
Creu de Pedra, la
Creu del Calvari, la
Creu des Camí Nou, sa
Creu des Carrer de Ciutat, sa
Creu des Cementeri, sa
Creu des Tren, sa
Creuer des Camins, es
Creuer des Pujol, es
Creuers, es
Creuers, es Camí des
Creuers, es Pi des
Creuers des Pujol, es
Creueta, la
Creueta, sa
Creueta, sa
Creus, les
Creus, s’Escar de n’Andreu
Creus, sa Plaça de ses
Creus, sa Tanca d’en
Creus, ses Rotes d’en Miquel
Crivell, es
Cuina, es Racó de sa
Cuina, sa
Cuitor, es
Cuitor, es
Cuitor, es
Cuitor, es
Cuitor, es
Cuitor, es
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Cuitor, sa Claveguera des
Cuitor, sa Talaia des
Cuitor de Son Pulla, es
Cul del Cove, el Torrent del
Cup, es
Cup, es
Cup, es
Curia, sa Punta de sa
Curria, sa Punta de sa
Curt, Can
Curt, Can
Curt, es Penyalar de Can
Curt, Lo d’en
Curt, s’Escar d’en Joan
Curt, s’Illot d’en
Curt, s’Illot de Can
Curt, sa Pedrera d’en
Curt, sa Punta de s’Illot de Can
Curt, ses Pedreres d’en
Curt, Son Garrot
Curta, Ca na
Curta, es Carreró de Ca na
Curta, es Racó de s’Estacada
Curta, sa Punta
Curuculls, sa Barraca amb Dos
Curuculls, sa Barraca amb Dos
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D
Dalis, Can
Dalt, es Camp d’Amunt de
Dalt, ses Figueres de Moro d'Allà
Damià, es Carrer de Cal Senyor
Damià, sa Cova de Ca l’Amo en
Damià, sa Pesquera d’en
Damià, Son
Damià Domingo, sa Pleta d’en
Damià Llis, Can
Damià Llis, sa Barraca d’en
Damià Viudos, Can
Damunt, sa Tanca de
Damunt sa Talaia
Danús, es Celler de Son
Danús, es Molí de Son
Danús, Lo d’en
Danús, sa Torre de Son
Danús, Son
Danús Nou, Son
Danús Vell, Son
Danusset, Son
Danussó, Son
Darrere, Allà
Darrere Can Tanca, ses Tanques de
Darrere es Molí de Son Vidal
Darrere s'Hort d'en Bonet
Darrere ses Cases
Darrere ses Cases, es Mitjà de
Darrere ses Cases, es Sementer de
Darrere ses Cases, sa Tanca de
Darrere ses Cases, sa Tanca de
Darrere ses Cases, sa Tanqueta de
Davallador, es
Davallador, es Mal
Davallador d'en Boira, es
Davallador d'en Nofre Rita, es
Davallador de na Fontanella, es
Davallador de na Patera, es
Davallador de sa Creta, es
Davallador de sa Geneta, es
Davallador de sa Punta Grossa, es
Davallador de ses Falconeres, es
Davallador des Bancassos, es
Davallador des Bauç, es
Davallador des Cingle d'en Palou, es
Davant Ca Nostra

Davant Can Banyeta
Davant Can Generè
Davant s'Aiguavés
Davant, ses Figueres de Moro de
Davant Santanyí, es Fang de
Davant ses Cases, es Sementer de
Davant ses Cases, es Sementer de
Davant ses Cases, sa Tanca de
Davant ses Cases, sa Tanca de
Degotís, es Torrent des
Degotís, sa Cova des
Degotís d'en Carles, es
Degotís d'en Tià Moro, es
Delfí, es
Delfí, s’Esfondrat des
Delfí, sa Barraca des
Delfí, ses Rotes des
Dent, es Fort de sa
Dent, sa
Dent, sa Punta de sa
Dent, ses Clapes de sa
Dequatres, sa Barraca d’en
Dequatres, sa Barraca d’en
Desembarcador, es
Desferrada, sa Pedra
Desmamador, es
Destapada, na
Deu, Ca ses
Deu, Ca ses
Déu, es Camí de la Mare de
Deu, ses
Deu, ses
Deu Quarterades, ses
Deume, es
Deume, es Camí des Camp des
Deume, es Camp des
Didot, es Molí des
Didot, s’Escar des
Didot, s’Hort des
Didot, sa Cova des
Dimoni, Can
Dimoni, es Carreró del
Dimoni, es Carreró del
Dimoni, es Carreró del
Dimoni, es Carreró del
Dimoni, Lo d’en
Dimoni, Lo d’en
Dimoni, na
Dimoni, sa Cova del
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Dimoni, sa Cova del
Diners, sa Cova des
Diners, sa Cova des
Dispenses, ses
Doblegada, la Tanca
Doblegades, sa Comuna de ses
Doblegades, ses
Doblers, sa Cova des
Dolç, Cal Sen Miquel des
Dolç, es
Dolç, es
Dolç, es
Dolç, es
Dolç, es Escars des
Dolç, s’Escar del Sen Miquel des
Dolç, s’Escar des
Dolç, s’Esfondrat des
Dolç, s’Illot Gros des
Dolç, s’Illotó des
Dolç, sa Bassa des
Dolç, sa Cova des
Dolç, sa Platja des
Dolç d'en Boira, es
Dolç de na Fontanella
Dolç de sa Torre d'en Beu, es
Dolç de sa Torre Nova, es
Dolç de ses Piquetes, es
Dolç des Bancassos, es
Dolç des Saragall de sa Talaia Vella, 
............................................................. 
es
Dolça, na
Domenge
Dominga, na
Domingo, Can
Domingo, Can Pere
Domingo,  es  Torrent  de  l’Amo  en 
..................................................... 
Tomeu
Domingo, sa Pleta d’en Damià
Domingo Neo, sa Cova de l’Amo en
Don Sebastià, es Mitjà de
Don Sebastià, es Turó de
Don Toni, sa Quarterada de
Dona Ajaguda, sa
Dona Morta, sa
Dona Morta, sa
Dona Morta, sa Punta de sa
Donardes, es Camí de ses

Donardes, es Puig de ses
Donardes, es Racó de ses
Donardes, ses
Donat, es Secret d’en Cebrià
Donat, sa Pedrera d’en
Donat, sa Rota des
Donat, sa Rota des
Donat, sa Rota des
Donat, sa Tanqueta des
Dones, es Caló de ses
Dos Castellets, sa Cova des Mig des
Dos Curuculls, sa Barraca amb
Dos Curuculls, sa Barraca amb
Dotze, ses
Drac, es Pou de sa Cova des
Drac, sa Cova des
Drac, sa Cova des
Drecera, sa
Drecera, sa
Dreta, sa Pedra
Duana, la
Duana, les Rotes de na
Dues Boques, sa Cova de ses
Dues Pedres, ses
Dues Puntes, es Racó des Mig de ses
Dues Quarterades, ses
Durí, es Pou de Son
Durí, es Torrent de Son
Durí, s’Hort de Son
Durí, sa Comuna de Son
Durí, Son
Durina, na
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E
Ebrí, es Torrent de n’
Ebrí, n'
Ebrí, sa Cova de n’
Egua, sa Barraca de s’
Egua, sa Cova de s’
Egua Blanca, s'
Egües, Cales
Egües, es Caló de ses
Egües, sa Barraca de ses
Egües, sa Cova des Caló de ses
Egües, sa Punta des Caló de ses
Eixorca, s'
Eixorca, es Camí de s’
Eixorca, es Carreró de s’
Empedrat, s'
Empenyalador d'en Gallardet, s'
Encalentidor, s'
Encletxa, s'
Encletxa, s'
Enquarta, sa Bassa d’
Enquetja, s'
Enterrossall, s'
Enterrossall, s'
Enterrossall d'en Boira, s'
Entrada de Bilbau, s'
Entrada des Adolços, s'
Entrador, es Mal
Entrador de s'Illot, s'
Era, el Clos de l’
Era, el Clos de l’
Era, es Clos de s’
Era, es Clos de s’
Era, es Sementer de s’
Era, l'
Era, l'
Era, l'
Era, l'
Era, l'
Era, l'
Era, l'
Era, la Rota de l’
Era, s'
Era, s'
Era, s'
Era, s'
Era, s'

Era, s'
Era, s'
Era, s'
Era, s'
Era, s'
Era, s'
Era, s'
Era, s' 
Era, s'
Era, s'
Era, sa Tanca de Baix de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
Era, sa Tanca de s’
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Era, sa Tanca de s’
Era, ses Roques de s’
Era d'en Baltasar Ferrer, s'
Era d'en Cenrí, s'
Era d'en Coloma, s'
Era d'en Colovet, s'
Era d'en Corriola, s'
Era d'en Cotxer, s'
Era d'en Ferrando, s'
Era d'en Ferrando, s'
Era d'en Garrot, s'
Era d'en Gelat, s'
Era d'en Gori Sales, s'
Era d'en Neo, s'
Era d'en Parra, s'
Era d'en Pedreres, s'
Era d'en Relleta, s'
Era d'en Salom, s'
Era d'en Torrelles, s'
Era d'en Vetla, s'
Era d'en Xixili, s'
Era d'en Xoixa, s'
Era d'en Xoixeta, s'
Era de Ca n'Estela, s'
Era de Ca na Beu, s'
Era de Can Bernadí, s'
Era de Can Beu, s'
Era de Can Conill, s'
Era de Can Formatge, s'
Era de Can Maimó, s'
Era de Can Marranxa, s'
Era de Can Mas, s'
Era de Can Neo, s'
Era de Can Parra, s'
Era de Can Pipes, s'
Era de Can Tatau, s'
Era de Cas Coix, s'
Era de Cas Senyor, s'
Era de n'Esterelles, s'
Era de na Pepa, s'
Era de sa Roca, s'
Era de sa Roca, sa Cova de s’
Era de So n'Amer, s'
Era de Son Cosina, s'
Era de Son Llorenç, s'
Era de Son Ponç, s'
Era de Son Pujol, s'
Era des Miqueletes, s'
Era des Moro, s'

Era des Ponços, s'
Era Nova, s'
Era Vella, s'
Era Vella, s'
Era Vella, s'
Era Vella, s'
Era Vella, s'
Era Vella, s'
Era Vella, s'
Era Vella, sa Tanca de s’
Era Vella de Cas Senyor, s'
Eres, sa Tanca de ses
Eres, ses
Eriçó, es Cocó de s’
Eriçó, s'
Eriçó d'en Ferrereta, s'
Eriçons, es Racó des
Eriçons, sa Punta des
Eriçons, sa Rambada de sa Punta des
Ermità, Ca s’ 
Ermità, sa Cova de Ca s’
Ermita, sa Cova de s’
Ermità, sa Cova de s’
Esbert, sa Quarterada de n’
Escala de Carro, s'
Escaleta, s'
Escaleta, s'
Escaleta, s'
Escaleta des Moro, s'
Escaleta des Moro, sa Cova de s’
Escalons d'en Cinto, es
Escalons d'en Morge, es
Escalons de sa Vall, es
Escar d'en Balutxo, s'
Escar d'en Banyeta, s'
Escar d'en Bernat Banyeta, s'
Escar d'en Biga, s'
Escar d'en Blai Sabater, s'
Escar d'en Bonico, s'
Escar d'en Coa, s'
Escar d'en Felip, s'
Escar d'en Felip, s'
Escar d'en Ferrando, s'
Escar d'en Fesol, s'
Escar d'en Fesol, s'
Escar d'en Francina, s'
Escar d'en Garballó, s'
Escar d'en Guillem Vedell, s'
Escar d'en Gustinel·lo, s'
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Escar d'en Gustinel·lo, s'
Escar d'en Jaume Coloma, s'
Escar d'en Jaume des Forn, s'
Escar d'en Jeroni des Molí, s'
Escar d'en Joan Curt, s'
Escar d'en Julià Cotxer, s'
Escar d'en Lluc Viudès, s'
Escar d'en Manento, s'
Escar d'en Miquel Fuster, s'
Escar d'en Pau, s'
Escar d'en Pere Petita, s'
Escar d'en Pipes, s'
Escar d'en Racó, s'
Escar d'en Rafel Piquer, s'
Escar d'en Rita, s'
Escar d'en Rita, s'
Escar d'en Roig, s'
Escar d'en Sebastià Mas, s'
Escar d'en Tià Coix, s'
Escar d'en Tomeu Clar, s'
Escar d'en Tomeu de Cas Bauç, s'
Escar d'en Toni de la Ceda, s'
Escar d'en Toni des Forn, s'
Escar d'en Toni Ferrer, s'
Escar d'en Toni Soler, s'
Escar d'en Toniet, s'
Escar d'en Vila, s'
Escar d'en Xalau, s'
Escar de Ca n'Estela, s'
Escar de Ca n'Esterelles, s'
Escar de Ca na Pau, s'
Escar de Cala en Tugores, s'
Escar de Can Barrió, s'
Escar de Can Canonge, s'
Escar de Can Cavallot, s'
Escar de Can Conill, s'
Escar de Can Ferrereta, s'
Escar de Can Metge, s'
Escar de Can Pere Mas, s'
Escar de Can Pere Mir, s'
Escar de Can Pere Pau, s'
Escar de Can Santo, s'
Escar de Can Viudès, s'
Escar de Can Xomeu, s'
Escar de Cas Bauç, s'
Escar de Cas Fidever, s'
Escar de Cas Mosson, s'

Escar  de  l'Amo  en  Miquel  de  sa 
.................................................. Plaça, s'
Escar de Mestre Biel des Amitgers, s'
Escar de Mestre Jeroni des Molí, s'
Escar de Mestre Rafel Santo, s'
Escar de Mestre Simon, s'
Escar de n'Andreu Creus, s'
Escar de na Grimalt, s'
Escar de s'Illot, s'
Escar de s'Olier, s'
Escar de ses Vergeres, s'
Escar del Sen Miquel des Dolç, s'
Escar del Sen Pere Vinyes, s'
Escar des Bessons, s'
Escar des Didot, s'
Escar des Dolç, s'
Escar des Faroler, s'
Escar des Forner, s'
Escar des Gambetes, s'
Escar des Metge, s'
Escar des Metge Manresa, s'
Escar des Molí des Saig, s'
Escar des Patró Felip, s'
Escar des Patró Llesco, s'
Escar des Rafal, s'
Escar des Rafal Nou, s'
Escar des Torres, s'
Escar des Trapassers, s'
Escar Vell, s'
Escar Vell, s'
Escaravat, Ca s’
Escaravat, es Camí de Ca s’
Escaravat, Lo de s’
Escaravat, sa Barraca de s’
Escars, es
Escars des Dolç, es
Escavirot, s'
Esclata-sang, s'
Escola, sa Placeta de s’
Escolà, Ca s’
Escolà, Lo de s’
Escola Graduada, s'
Escola Nova, s'
Escola Vella, s'
Escola Vella, sa Placeta de s’
Escolana, es Pi de n’
Escolana, es Turó de n’
Escolana, n'
Escolana, n'
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Escolana, s’Hort de n’
Escolana, sa Cova de n’
Escolana, sa Font de n’
Escombrat, s'
Escorxador, sa Barraca de s’
Escorxador, sa Barraca de s’
Escrivà, Lo de n’
Escrivana, Ca n’
Escrivana, es Camí de Ca n’
Escrivana, sa Rota de
Escull, s'
Escull, s'
Escull, sa Pesquera de s’
Escull de na Moltona, s'
Escull de na Seca, s'
Escull de s'Almunia, s'
Escull de ses Orelletes, s'
Escull des Buits, s'
Escull des Caló de ses Faves, s'
Escull des Caló des Macs, s'
Escull des Carbó, s'
Escull des Coto, s'
Escull des Roig de na Fontanella, s'
Esculls, es
Esculls, es
Esculls, sa Punta des
Esculls de sa Plana, es
Esculls des Coto, es
Esfondrada, sa Barraca
Esfondrat, es Barco
Esfondrat, s'
Esfondrat, s'
Esfondrat de na Gosta, s'
Esfondrat des Delfí, s'
Esfondrat des Dolç, s'
Esfondrats, es
Esfondrats des Pi des Corb, es
Església, l'
Església, l'
Església, l'
Església, l'
Església Gran, l'
Església Vella, l'
Església Vella, l'
Esmotxadors, sa Casa des
Esparegueres, es Mitjà de ses
Esparegueres, es Mitjà de ses
Esparegueres, ses
Espedregar, s'

Esperança, Ca n’
Esperança, Ca n’
Esperó, s'
Esperó, s'
Espessos de Portopetra, es
Espina, ses Barraques de Ca n’
Espinal, s'
Espirafoc, n'
Esquelleta, l’
Esquena d’Ase, s’Albardà de s’
Esquena de s'Ase, s'
Estacada, s'
Estacada Curta, es Racó de s’
Estació, es Carrer de s’
Estaló de n'Adrover, l'
Estany, es Molí de s’
Estany, es Racó de s’
Estany, es Racó des Molí de s’
Estany, es Salobrar de s’
Estany, sa Cova de s’
Estany, sa Platja des Molí de s’
Estany de Cala Llombards, s'
Estany de Cala Santanyí, s'
Estany de la Sal, l'
Estany de s'Amarador, s'
Estany de ses Fonts de n'Alis, s'
Estany de ses Gambes, s'
Estany dels Alfacs, l'
Estanyol, s'
Estanys, es Molí des
Estanys, es Moll des
Estanys, les Rotes dels
Estanys, sa Platja des
Estanys, ses Cases des
Estanys de sa Sal, es
Estanys de sa Sal, sa Síquia des
Estela, Ca n’
Estela, n'
Estela, s’Era de Ca n’
Estela, s’Escar de Ca n’
Estela, sa Raconada de n’
Estela des Mig, n'
Estela Gran, n'
Estela Petita, n'
Estepar, l'
Estepar, s'
Estepar d'en Llambies, s'
Estepes, sa Pleta de ses
Estepes de n'Alòs, ses
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Estepes de na Cosme, ses
Esterelles, es Garrover de n’
Esterelles, s’Era de n’
Esterelles, s’Escar de Ca n’
Esterelles, sa Barraca de n’
Estopa, s’Illot de s’
Estrany, es Caló de n’ 
Estranya, Ca n’
Estranya, Ca n’
Estranya, es Carreró de Ca n’
Estranya, Son Valenç d'en Marc
Estret, el Carreró
Estret, es Camí
Estret, es Carreró
Estret, es Carreró
Estret, es Pi de s’
Estret, s'
Estret des Temps, es Camí de s’
Estret des Temps, es Clap de s’
Estret des Temps, es Pelat de s’
Estret des Temps, s'
Estret des Temps, sa Punta de s’
Estret des Temps, ses Coves de s’
Estrets, es
Esvaït, s'
Esvaït, s'
Esvaït, s'
Esvaït d'en Colomí, s'
Esvaït de na Beata, s'
Ètics, sa Costa des
Etxòl·lero, sa Barraca de s’
Eulària, Ca n’
Eulària, Can Guillem
Eulària, es Torrent d’en Miquel
Eulàries, es Comellaró des 
Extern, Lo des Fuster
Extern, sa Tanca des Fuster
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F
Fàbrica de sa Magnèsia, sa
Fadrins, la Possessió dels
Falaguera, na
Falagueret, es
Falç, sa
Falç, sa
Falç d'en Pere Joan Content, sa
Falç de s'Almunia, sa
Falç de sa Punta des Far, sa
Falç de ses Falconeres, sa
Falç des Adolços, sa
Falç des Cap des Sol, sa
Falconeres, es Davallador de ses
Falconeres, es Racó de ses
Falconeres, sa Falç de ses
Falconeres, sa Punta de ses
Falconeres, ses
Fang d'en Magí, es
Fang d’en Magí, sa Quintana des
Fang de Davant Santanyí, es
Fango, Son
Fantasmes, es Camí de ses
Fantasmes, es Carreró de ses
Far, es
Far, es Corral des
Far, sa Carretera des
Far, sa Falç de sa Punta des
Far, sa Pesquera des Corral des
Faralló, es
Faralló, es
Faralló, es
Faralló, es
Faralló, es Racó des
Faralló, es Tendre des
Faralló, es Turmassot des
Faralló, na
Faralló, sa Pedrera des
Faralló, sa Pesquera des
Faralló, sa Punta des
Faralló de ses Piquetes, es
Faralló des Caló de ses Faves, es
Farina, es Molí de sa
Fariner, es Torrent d’en
Fariner, Lo d’en
Fariner, sa Barraca de Can

Fariner, sa Barraca de Mestre Lluc
Farinera, sa
Farinera, sa Tanca de na
Fariners, es Torrent des
Farineta, Can
Farineta, es Carrer d’en
Faró, es Camí de na
Faró, es Cantó de na
Faró, es Fondo de na
Faró, na
Faró, sa Costa de na
Faró Nova, na
Faró Vella, na
Faroler, es Pinaret des
Faroler, s’Escar des 
Farons, ses
Farons Noves, ses
Farons Velles, ses
Farratger, el
Farratger, es
Farratger, es
Farratgers, es
Favassos, es
Favassos, s’Avenc des
Favassos, sa Rota des
Favassos, ses Talaies des
Faves, es Caló de ses
Faves, es Faralló des Caló de ses
Faves, s’Escull des Caló de ses
Fegó, es
Felanitx, es Camí de
Felanitx, es Carrer de
Felanitx, sa Carretera de
Felanitx, sa Carretera de
Felanitxer, es Molí d’en
Felanitxer, es Molí des
Felip, Cal Sen Andreu
Felip, Can
Felip, es Cantó d’en
Felip, es Clos d’en
Felip, es Torrent d’en
Felip, s’Escar d’en
Felip, s’Escar d’en
Felip, s’Escar des Patró
Felip, sa Barraca des Patró
Felip, sa Bassa des Coll d’en
Felip, sa Costa d’en
Felip, sa Cova d’en
Felip, sa Cova d’en
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Felip, sa Punta d’en
Felip, sa Punta des Patró
Felipa, na
Fèlix, es Racó d’en
Femada, la
Femades, ses
Femenia, na
Femenies, ses
Femer de Cas Coix, es
Femer Nou, es
Fenàs, el
Fenàs, Son
Feo, Can
Feo, es Bassal d’en
Feo, es Bassol d’en
Feo, es Comellar d’en
Feo, Lo d’en
Feo, Lo d’en
Feo, Lo d’en
Feo, sa Barraca d’en Sebastià
Feo, sa Pleta d’en
Feo, sa Serra Mitjana d’en
Feo Gran, es Torrent d’en
Fermadora, sa
Fermadores, ses
Ferrà, es Caló d’en
Ferradura, sa
Ferrando, Can
Ferrando, es Pinaret d’en
Ferrando, Lo de l’Amo en Pere
Ferrando, s’Era d’en
Ferrando, s’Era d’en
Ferrando, s’Escar d’en
Ferrando, s’Hort d’en
Ferrando, sa Cisterni d’en
Ferrando, sa Pleta d’en
Ferrer, Can Pep
Ferrer, es Cocó d’en
Ferrer, es Comellar d’en Miquel
Ferrer, Lo d’en
Ferrer, s’Aljub de Son
Ferrer, s’Era d’en Baltasar
Ferrer, s’Escar d’en Toni
Ferrer, sa Pleta de Son
Ferrer, sa Tanca d’en
Ferrer, Son
Ferrera, es Cantó de na
Ferrera, es Mirant de Cala
Ferrera, na

Ferrera, na
Ferrera, na
Ferreret, Can Tomeu
Ferreret, les Rotes de Son
Ferreret, Son
Ferreret Gran, Son
Ferreret Petit, Son
Ferreret Vell, Son
Ferrereta, es Carrer de Can
Ferrereta, es Clot d’en
Ferrereta, es Garrover d’en
Ferrereta, es Molí d’en
Ferrereta, es Temps d’en
Ferrereta, Lo d’en
Ferrereta, na
Ferrereta, s’Eriçó d’en
Ferrereta, s’Escar de Can
Ferrereta, sa Barraca de Can
Ferrerico, es
Ferrers, Lo de Cas
Ferrers, sa Vinya des
Ferro, es Molí de
Ferro, s’Hort des Molí de
Ferro des Vapor, es
Fesa, es Tendre de sa Roca
Fesa, sa Roca
Fesa, sa Seca
Fesol, es Cantó d’en
Fesol, es Cantó d’en
Fesol, Lo d’en Tomàs
Fesol, s’Escar d’en
Fesol, s’Escar d’en
Fesol, sa Pesquera d’en
Fesola, es Turó de na
Fidever, Can
Fidever, Cas
Fidever, es Pujol d’en
Fidever, s’Escar de Cas
Fidever, sa Sínia de Can
Figa, s’Hort d’en
Figa, sa Barraca d’en
Figuera, Cala
Figuera, Cala
Figuera, el Camp de la
Figuera, es Caló de sa Cova
Figuera, es Cau de sa
Figuera, es Revolt de sa
Figuera, es Tancat de sa
Figuera, sa Cova
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Figuera, sa Cova de sa
Figuera, sa Rota de sa
Figuera, sa Rota de sa
Figuera, sa Tanca
Figuera, sa Tanca de sa
Figuera d'en Polla, sa
Figuera d'en Rigo, la
Figuera de la Roca, sa
Figuera de sa Cova, sa
Figuera Grossa, es Camí de sa
Figuera Grossa, es Camí de sa
Figuera Grossa, sa
Figuera Martinenca, sa
Figuera Roja, es Rotó de sa
Figuera Roja, sa
Figueral, el 
Figueral, el
Figueral, es
Figueral, es
Figueral, es
Figueral, es
Figueral, es
Figueral, sa Cova des
Figueral, sa Talaia des
Figueral Blanc, es
Figueral Blanc, sa Cova des
Figueral d'en Balutxo, es
Figueral d'en Bonico, es
Figueral d'en Carles, es
Figueral d'en Perdiu, el
Figueral d'en Rossell, el
Figueral d'en Rosselló, el
Figueral de Can Cosme Xamarrí, es
Figueral Vell, es
Figueral Vell, es
Figueral Vell, es
Figuerala, Can
Figueralet, es
Figueralet, es
Figueralet, es
Figueralet, es
Figueralets, es
Figuerals, es
Figueres, el Cairó de les
Figueres, el Clos de les
Figueres, el Tancat de les
Figueres, es Comellar de ses
Figueres, es Molí en
Figueres, es Turó de ses

Figueres, la Pleta del Tancat de les
Figueres, la Tanqueta de les
Figueres, sa Costa de ses
Figueres, sa Cova de ses
Figueres, sa Tanca de ses
Figueres, sa Tanca de ses
Figueres, sa Tanca de ses
Figueres, sa Tanca de ses
Figueres, sa Tanca de ses 
Figueres, sa Tanca de ses
Figueres, sa Tanca de ses 
Figueres, ses
Figueres, ses
Figueres de Moro, el Clos de
Figueres de Moro, es Clot des Sauló de 
........................................................... ses
Figueres de Moro, es Corral de ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro, ses
Figueres de Moro d'Allà Baix, ses
Figueres de Moro d'Allà Dalt, ses
Figueres de Moro de Davant, ses
Figueres  de  Moro  de  ses  Barreres 
................................................. Altes, 
ses
Figueres de Moro de ses Trugeres, ses
Figueres de Moro Grans, ses
Figueres de Moro Joves, ses
Figueres de Moro Joves, ses
Figueres de Moro Velles, ses
Figueres de Moro Velles, ses
Figueres de Moro Velles, ses
Figueres de Moro Velles, ses
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Figueres de Moro Velles, ses
Figueres de Moro Velles, ses
Figueres de Moro Velles des Molí, ses
Figueres des Port, ses
Figueres des Safareig, sa Tanca de ses
Figueres Joves, es Tancat de ses
Figueres Joves, ses
Figueres Llarga, sa Tanca de ses
Figueres Porquenyes, ses
Figueres Verdals, ses
Figuereta, Cala
Figuereta, Cala
Figuereta, es Pont de Cala
Figuereta, es Torrent de Cala
Figuereta, es Turmassot de Cala
Figuereta, sa 
Figuereta, sa
Figuereta, sa
Figuereta, sa
Figuereta, sa Cova de Cala
Figuereta, sa Punta de Cala
Figuereta, sa Punta de Cala
Figueretes, es Camí de ses
Figueretes, ses
Figueretes, ses 
Figueretes, ses
Figueretes, ses
Figueretes, ses
Figueretes, ses
Filoves, el Carrer de les
Fita, es Camp de sa
Fita, es Marge de sa
Fita, sa Tanca de sa
Fites, es Turó de ses
Foc, es Tendre de sa Cova des
Foc, sa Cova des
Fogó, es
Fogoneu, sa Vinya des
Foguer, es
Fonda, es Banc de na
Fonda, es Mitjans de na
Fonda, na
Fonda, na
Fonda, na
Fonda, sa Barraca
Fonda, sa Coma
Fonda, ses Pedreres de na
Fondal, es 
Fondalàs, es

Fondalàs, es
Fondalàs, es Racó des
Fondo, es Carreró de Son Garrot
Fondo, es Clot
Fondo, es Clot
Fondo, es Torrent
Fondo, sa Cova des Clot
Fondo, sa Punta des Racó
Fondo, Son Garrot
Fondo, Son Pelat
Fondo de Can Mel, es
Fondo de na Faró, es
Fonera, sa
Font, es Clot de sa
Font Blanca, sa
Font d'en Bassa, sa
Font de Ca na Molla, sa
Font de n'Alis, sa
Font de n'Escolana, sa
Font de sa Pica, es Racó de sa
Font de sa Pica, sa
Font de ses Jonqueres, sa
Font de ses Tórteres, sa
Font Grossa, sa
Font Petita, sa
Font Redona, es Pou de sa
Font Redona, sa
Font Redona, sa Comuna de sa
Fontanella, es Banc de na
Fontanella, es Caló de na
Fontanella, es Cingle de na
Fontanella, es Clap de na
Fontanella, es Cocó de na
Fontanella, es Davallador de na
Fontanella, es Dolç de na
Fontanella, es Pelat de na
Fontanella, es Pouet de na
Fontanella, es Recingle de na
Fontanella, es Roig de na
Fontanella, es Tendre de na
Fontanella, na
Fontanella, na
Fontanella, s’Escull des Roig de na
Fontanella, sa Punta de na
Fonteta, sa
Fonteta, sa
Fonteta, sa
Fonteta d'en Bet, sa
Fontetes, s’Hort de ses
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Fontetes, ses
Fonts de n’Alis, s’Estany de ses
Fonts d'en Boira, les
Fonts d'en Carraixet, ses
Fonts de n'Alis, ses
Fonts, la Paret de les
Forà, es Camí des Camp
Forà, es Camp
Forà, es Carreró des Camp
Fora, sa Punta de
Foradada, es Racó de sa Cova
Foradada, es Turmassot de sa Cova
Foradada, sa Cova
Foradada, sa Cova
Foradada, sa Cova
Foradada, sa Cova
Foradada, sa Cova
Foradada, sa Cova
Forans, es Camps
Forastera, na
Forat, sa Pesquera des
Forat, sa Pesquera des
Forat de na Maciana, es
Forat de na Maciana, es Racó des
Forat de sa Miloca, es
Forat de ses Llisses, es
Forat de ses Llisses, es
Forat des Bauç, es
Forat des Cagador de sa Geneta, es
Forat des Moix, es
Forat des Moro, es
Forens, es Camps
Formatge, Can
Formatge, Can
Formatge, s’Era de Can
Formatge, sa Torre de Can
Forn, es
Forn, es Comellar des
Forn, Lo des
Forn, na
Forn, s’Escar d’en Jaume des
Forn, s’Escar d’en Toni des
Forn, sa Cova des
Forn, sa Pesquera des
Forn, sa Punta des
Forn d'en Colau Roger, es
Forn de Calç, es
Forn de Calç, es
Forn de Calç, es

Forn de Calç, es
Forn de Calç, es
Forn de Calç, es
Forn de Calç, es
Forn de Calç, es
Forn de Calç, es
Forn de Calç, es
Forn de Calç, es
Forn de Calç, es Turó des
Forn de Calç, ses Rotes des
Forn Nou, es
Forn Vell, es
Fornàs, es
Forner, es Cau des
Forner, es Molí d’en
Forner, es Pi des
Forner, Lo d’en
Forner, Lo des
Forner, s’Escar des
Forner, sa Pesquera des
Forner, sa Pesquera des
Forner, sa Rota des
Forner, sa Torre de Cas
Fornera, el Clos de la
Fornera, Lo de sa
Forneres, Lo de ses
Forns, na
Fort, es
Fort, sa Punta des
Fort d'en Cama, es
Fort d'en Roig, es
Fort de Cala Socarrada, es
Fort de sa Dent, es
Fort des Adolços, es
Fort des Tendre, es
Forta, na
Fortet d'en Cama, es
Fortet d'en Roig, es
Fortet de Cala Socarrada, es
Fortet de na Pelada, es
Fortet de s'Almunia, es
Fortí, el Camí del
Fortí, es
Fortí, es 
Fortí, es Sementer des
Fortí, sa Pleta des
Fortí, sa Punta des
Fortí, sa Serra des
Fortí, ses Roques des
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Fosc, es
Fosc, es Coll Marí
Fosc, es Corb Marí
Fosca, sa Seca de sa
Fosca, sa Seca de sa
Fossar, el
Fossar Vell, el
Fossar Vell, la Illeta del
Fosses, es Pins de ses
França d’en Barres, es Camí de
Francesca, na
Francina, Lo d’en
Francina, s’Avarador d’en
Francina, s’Escar d’en
Francineta, sa Tanca d’en
Francisco, Lo de Mestre
Franco, sa Pesquera d’en
Françoi, Can
Frare, Can
Frare, Can
Frare, es
Frare, es Marge d’en
Frare, es Pou de Ca na
Frare, es Pou de na
Frare, es Torrent de Ca na
Frare, es Torrent de na
Frare, Lo d’en
Frare, Lo d’en Rafel
Frare, na
Frare, na
Frare, na
Frare, na
Frare, sa Cova d’en
Frare, ses Mates d’en
Frares, es Camí de ses
Frares, s’Illot des
Frares, ses
Fred, Can
Fred, es Comellar d’en
Fred, Lo d’en
Freda, na 
Freda, na 
Freda, na
Freda, na
Fresques, ses Penyes
Freu, es
Freu de Cabrera, es
Frites, Ca ses
Frites, es Pins de ses

Frites, es Pujol de ses
Frites, es Torrent de ses
Frites, sa Cova de ses
Frites, sa Pleta de ses
Frontet, es
Frontet, sa Punta des
Fullana, el Clos d’en
Fullana, es Pujol d’en
Fullana, les Cases d’en
Fulleta, es Quartó d’en
Fum, es Pelat de sa Cova des
Fum, sa Cova des
Fumat, Son
Fumeral d'en Torres, es
Fust, sa Torre de
Fusta, sa Torre de
Fuster, Cas
Fuster, s’Aljub d’en Tià
Fuster, s’Escar d’en Miquel
Fuster Extern, Lo des
Fuster Extern, sa Tanca des
Fustera, na 
Fusteret, Can Banyeta des
Fusters, es Comellar des
Fusters, Lo de sa Rota des
Fusters, Lo de sa Rota des
Fusters, sa Rota des
Fusters, sa Tanca de sa Rota des
Futbol, sa Rota des Camp de
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G
Gaià, la Plaça d’en
Gaia, sa
Gaia, sa
Gaia, sa
Gaia des Garrovers, sa
Gaia des Marquès, sa
Gaiana, na
Gaieta, sa
Galantina, es Carreró de na
Galantina, na
Galantina, na
Galdent
Galdent, na
Galera, es Caló de sa
Galera, es Coll de sa
Galera, es Collet de sa
Galera, es Mollet de sa
Galera, es Racó de sa
Galera, sa Punta de sa
Galera, sa Punta de sa
Galereta, Lo de sa
Galerí, Can
Galerí, es
Galerí, es Comellaret
Galerí, es Torrent d’en
Galerí, Lo d’en
Galerí, sa Barraca d’en
Galerí, sa Pleta d’en 
Galerí, sa Tanca d’en
Galerí, sa Vinya d’en
Galerina, na
Galerins, es
Galiner, es
Galiner, sa Pleta des
Galiner d'en Cenrí, es
Galiner d'en Marranxa, es
Galiota, Ca na
Galiota, Cala
Galiota, s’Albardà de Cala
Galiota, sa Pesquera de Cala
Galiota, sa Punta de Cala
Gall, es
Gallardet, s’Empenyalador d’en
Gallardets, sa Torre des
Gallet, Can
Gallet, sa Costa de na

Gambes, es Caló de ses
Gambes, es Cocó de ses
Gambes, s’Estany de ses
Gambeta, Lo d’en
Gambetes, s’Escar des
Ganxo, Can
Ganxo, Can Miquel
Ganxo, na
Garamet, na
Gararany, Can
Gararany, es Claper d’en
Gararany, Lo d’en
Gararany, sa Penya d’en
Garau, na
Garballó, es
Garballó, Lo d’en
Garballó, s’Aljub des
Garballó, s’Escar d’en
Garballó, sa Bassa des
Garbellet, es
Garí, Lo d’en
Garines, es Camí de ses
Garines, ses
Garines des Carreró, ses
Garines Grans, ses
Garines Petites, ses
Garmet, na
Garrigar, el
Garrigó, es
Garriguer, Cal Sen Tomeu
Garriguer, Can
Garriguer, Cas
Garriguer, Cas
Garriguer, Cas
Garriguer, Cas
Garriguer, Cas
Garriguer, Cas
Garriguer, Cas
Garriguer, es Tancat de Cas
Garriguer, es Tancat de sa Caseta des
Garriguer, Lo d’en Miquel des
Garriguer, Lo des
Garriguer, sa Barraca d’en Biel
Garriguer, sa Barraca des
Garriguer, sa Barraca des
Garriguer, sa Barraca des
Garriguer, sa Caseta des
Garriguer, sa Costa des
Garriguer, sa Rota des
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Garriguer, Son Valenç des
Garriguera, Ca sa
Garriguera, es Cocons de sa
Garrigues, les Rotes de les
Garrit, Can
Garrit, Can
Garrit, es Mitjà d’en
Garrit Vell, Can
Garró, es Torrent de na
Garrot, Cal Sen Guillem
Garrot, Can
Garrot, Can
Garrot, es Caló d’en
Garrot, es Camí de Son
Garrot, Lo d’en
Garrot, na
Garrot, s’Arenal d’en
Garrot, s’Era d’en 
Garrot, sa Barraca d’en
Garrot, sa Bassa d’en
Garrot, sa Cova d’en
Garrot, sa Guàrdia d’en
Garrot, sa Punta d’en
Garrot, Son
Garrot Curt, Son
Garrot Fondo, es Carreró de Son
Garrot Fondo, Son
Garrot Llarg, Son
Garrot Petit, Son
Garrover, es Corral des
Garrover, es Corral des
Garrover, es Sementer des
Garrover d'en Crestall, es
Garrover d'en Crestall, es
Garrover d'en Ferrereta, es
Garrover de Baix, sa Tanca des
Garrover de n'Esterelles, es
Garrover de sa Llebre, es
Garrover de sa Talaiola, es
Garrover de ses Abelles, es
Garrover de ses Bruixes, es
Garrover de ses Pereres, es
Garrover de ses Visites, es
Garroverets, es
Garroverets, es
Garrovers, es
Garrovers, es
Garrovers, es Carreró des
Garrovers, es Clos des

Garrovers, es Mitjà des
Garrovers, la Tanca dels
Garrovers, sa Gaia des
Garrovers, sa Tanca des
Garrovers, sa Tanca des
Garrovers, sa Tanca des
Garrovers, sa Tanqueta des
Garrovers, ses Tanquetes des
Garrovers d'en Bennàsser, es
Garrovers d'en Manento, es
Garrovers d'en Sales, es
Garrovers d'en Simon Marranxa, es
Garrovers de na Blaia, es
Gaspar, es Cantó de Can
Gat, es Camí de na
Gat, es Torrent de sa Cova des
Gat, la Cova del
Gat, na
Gat, na
Gat, sa Cova des
Gat, sa Cova des
Gat, sa Rota de na
Gató, Can
Gató, es Pou d’en
Gató, Son
Gatons, Cas
Gatovar, es
Gatovar, es
Gatoves, la Rota de ses
Gatoves, sa Pleta de ses
Gatoves, sa Punta de ses
Gats, sa Cova des
Gauany, Son
Gegant, es Pi des
Gegant, sa Potada des
Gelades, es Pins de ses
Gelat, Can Jaume
Gelat, Can Tià
Gelat, es Carreró de Can
Gelat, es Revolt d’en
Gelat, Lo d’en
Gelat, s’Era d’en
Gelat, sa Cova d’en
Genars, el Rafal d’en
Genars, es Rafal
Genars, na
General, Cas
General, sa Barraca des
Generè, Can
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Generè, Davant Can 
Generè, es Pinaró de Can
Generè, es Pujol d’en
Generè, sa Tanca d’en
Generena, Lo de na
Geneta, es Cagador de sa
Geneta, es Cagador de sa
Geneta, es Cagador de sa
Geneta, es Davallador de sa
Geneta, es Forat des Cagador de sa
Genetes, les
Genetes, sa Cova de ses
Genetes, sa Cova de ses
Genetes, sa Cova de ses
Genetes, sa Cova de ses
Genovarda, na
Genoveva, es Cossi de Sor
Genter, sa Barraca de l’Amo en Paco
Geperuts, es
Gerrer, Can
Gerrer, la Rota del
Gerrer, na
Gerrer, sa Barraca d’en
Gerrer, sa Quarterada d’en
Gerret, es Clap des
Geuany, Son
Giguany, Son
Gil, na
Gils, es Camí de ses
Gils, ses
Ginard, es Torrent d’en
Ginard, Lo d’en
Ginard, sa Bassa d’en
Ginars, es Rafal
Ginars, na
Ginguany, Son
Ginjoler, el
Ginjolers, els 
Gisterneta, sa
Gítger, es Camp d’en
Giuany, Son
Glorieta, sa
Goiet, Ca l’Amo en Lluc
Goiet, Can
Goiet, Can
Goiet, Can
Goiet, Can Miquel
Goiet, es Quartó d’en
Goiet, es Rotons d’en

Goiet, es Tancat d’en
Goiet, Lo d’en
Goiet, sa Barraca d’en
Goiet, ses Barraques d’en
Goixo, es Turó d’en
Goixo, ses Pedreres d’en
Gori, sa Tanca de l’Amo en
Gori Beu, sa Torre de Can
Gori Sales, s’Era d’en
Gost, el Clos d’en
Gosta, es Camí de na
Gosta, es Cap de Paret de na
Gosta, es Pou de na
Gosta, na
Gosta, na
Gosta, s’Aferrall de na
Gosta, s’Esfondrat de na
Gosta, s’Hort de na
Gosta, sa Torre de na
Gosta Petita, na
Gotleva, es Carreró de na
Gotleva, na
Gotleves, ses
Graduada, s’Escola
Gran, Cal Reiet
Gran, Cala
Gran, Cala en Tugores
Gran, el Camp
Gran, el Camp d’en Bover
Gran, el Mitjà
Gran, el Pontàs
Gran, es Caló
Gran, es Camí des Mitjà
Gran, es Caragoler
Gran, es Carbó
Gran, es Corral
Gran, es Corral
Gran, es Matar
Gran, es Mitjà
Gran, es Mitjà
Gran, es Parat
Gran, es Passatge
Gran, es Pi des Corb
Gran, es Pinaret
Gran, es Pouàs
Gran, es Talaiot
Gran, es Torrent d’en Feo
Gran, l’Església 
Gran, Lo d’en Pere
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Gran, n’Amera
Gran, n’Estela
Gran, na
Gran, na Belenguera
Gran, na Borràs
Gran, na Cibolla
Gran, na Guinavetera
Gran, na Micola
Gran, sa Barraca d’en Pere
Gran, sa Bassa
Gran, sa Bassa
Gran, sa Cova
Gran, sa Cova
Gran, sa Cova de sa Pleta
Gran, sa Marina
Gran, sa Marina
Gran, sa Marina
Gran, sa Marina
Gran, sa Pelovella
Gran, sa Pleta
Gran, sa Pleta
Gran, sa Pleta
Gran, sa Pleta
Gran, sa Talaia
Gran, sa Tanca
Gran, sa Tanca
Gran, sa Tanca
Gran, sa Tanca
Gran, sa Tanca
Gran, sa Tanca
Gran, sa Tanca
Gran, sa Tanca
Gran, sa Tanca
Gran, sa Tanca
Gran, sa Tanca
Gran, sa Tanca
Gran, ses Rotes Noves d’en Pere
Gran, Son Ferreret
Gran, Son Pelat
Gran de Can Roter, es Mitjà
Gran des Camp Lledó, es Mitjà
Granot, es Camí d’en
Granot, es Turó d’en
Grans, es Calons
Grans, es Carreró de ses Pedreres
Grans, es Pins
Grans, es Racó des Calons
Grans, sa Bassa des Calons
Grans, sa Punta des Calons

Grans, ses Figueres de Moro
Grans, ses Garines
Grans, ses Mascarelles
Grans, ses Pedreres
Grans, ses Pedreres
Grans, ses Tanques
Grapallosa, na
Grapallosa, na
Grava, es Clot de sa
Grava, sa Comuna de ses Coves de sa
Grava, sa Cova de sa
Grava, ses Coves de sa
Gravera Vella, sa
Grell, Cala en
Grell, sa Punta de Cala en
Grimalt, es Torrent d’en
Grimalt, s’Escar de na
Grimalt, sa Talaia d’en
Grona
Gropellosa, na
Gropellosa, na
Gros, Can Baltasar
Gros, Can Marc 
Gros, Can Pere
Gros, el Rafal Palla
Gros, es Camí des Puig
Gros, es Caragoler
Gros, es Claper
Gros, es Claper
Gros, es Claper
Gros, es Claper
Gros, es Corb Marí
Gros, es Mig Cocó
Gros, es Pi
Gros, es Pi
Gros, es Pi
Gros, es Pi
Gros, es Pi
Gros, es Pont
Gros, es Puig
Gros, es Turó
Gros, es Turó des Claper
Gros, s’Illot
Gros, sa Tanca des Claper
Gros d’en Barres, es Pi
Gros de na Moltona, s’Illot
Gros des Dolç, s’Illot
Grossa, es Banquet de sa Punta
Grossa, es Camí de sa Figuera
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Grossa, es Camí de sa Figuera
Grossa, es Davallador de sa Punta
Grossa, sa Barraca de sa Punta
Grossa, sa Figuera
Grossa, sa Font
Grossa, sa Punta
Grossa, sa Punta
Grossa, sa Punta
Grossa, sa Punta
Grossa, sa Talaia
Grossos, els Plans
Grossos, es Castellets
Grossos, es Pins
Guàrdia, la
Guàrdia, na
Guàrdia, sa Punta de sa
Guàrdia d'en Garrot, sa
Guàrdia Vella, sa
Guàrdies, na
Guàrdies, s’Hort de ses
Guàrdies, sa Bassa de ses
Guàrdies, sa Pedrera de na 
Guàrdies, sa Punta de ses
Guàrdies, ses
Guàrdies, ses Barreres de ses
Guaret Vell, Cas
Guaret Vell, Cas
Guaret Vell, Cas
Guaret Vell, es
Guaret Vell, es
Guaret Vell, es Pou des
Guaret Vell, sa Tanca des
Guaret Vell, ses Tanques des
Guatleret, es
Guergori, na
Guerxa, na
Guerxo, sa Rota d’en
Guerxo, Son
Guida, sa Bassa d’en
Guildent, na
Guillem, Lo des Conco en
Guillem Bet, Can
Guillem Celler, sa Comuna d’en
Guillem Eulària, Can
Guillem Garrot, Cal Sen
Guillem Vedell, s’Escar d’en
Guillemó, Can
Guillemó, els Comellars d’en
Guillems Granes, Lo de ses

Guimbau, sa Bassa d’en
Guinavetera, na
Guinavetera Gran, na
Guinavetera Petita, na
Guinavetera, es Sementer de na
Guinaveteres, ses
Guinyona, es Torrent d’en
Guinyona, Lo de na
Guinyona, na
Guix, sa Punta des
Guixes, sa Rota de ses
Gulla, es Clos d’en
Gustí, Can Pere
Gustí, la Tanca d’en
Gustí Blonquet, Can
Gustí Blonquet, sa Pleta d’en
Gustí Pepa, Lo d’en
Gustinel·lo, es Regatell d’en
Gustinel·lo, es Tancó d’en
Gustinel·lo, es Torrentell d’en
Gustinel·lo, s’Escar d’en
Gustinel·lo, s’Escar d’en
Gustinel·lo, sa Pedrera d’en
Gustinel·los, es Castellets des
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H
Herba Blanca, s'
Heretat, l'
Heretat Nova, s'
Hereus, es Camp des
Hereus, la Tanca dels
Homes, sa Punta des
Homes Morts, es Caló des
Homes Morts, sa Punta des Caló des
Hort, es Pou de Baix de s’
Hort, es Pou de s’
Hort, s'
Hort, s'
Hort, s'
Hort, s'
Hort, s'
Hort, s'
Hort, s’Albelló de s’
Hort, sa Costa de s’
Hort d'en Bennàsser, s'
Hort d’en Bonet, Darrere s’
Hort d'en Bonet, s'
Hort d'en Bragues, s'
Hort d'en Buades, s'
Hort d'en Carrió, s'
Hort d'en Cavallot, s'
Hort d'en Coa, s'
Hort d'en Colovet, s'
Hort d'en Confit, s'
Hort d'en Cosme Carrió, s'
Hort d'en Cotna, s'
Hort d'en Cotxer, s'
Hort d'en Ferrando, s'
Hort d'en Figa, s'
Hort d'en Jaume Roter, s'
Hort d'en Llaneres, s'
Hort d'en Maganet, s'
Hort d'en Marge, s'
Hort d'en Mero, s'
Hort d'en Nigorra, s'
Hort d'en Poncet, s'
Hort d'en Reüll, s'
Hort d'en Rita, s'
Hort d'en Sabater, s'
Hort d'en Simonet, s'
Hort d'en Suau, s'
Hort d'en Talaia, s'

Hort d'en Vives, s'
Hort de Can Simonet, s'
Hort de la Pietat, s'
Hort de n'Escolana, s'
Hort de na Gosta, s'
Hort de na Xot, s'
Hort de sa Cegonya, s'
Hort de sa Cigonya, s'
Hort de sa Mateta, s'
Hort de sa Punta, s'
Hort de sa Taverna, s'
Hort de ses Cases, s'
Hort de ses Fontetes, s'
Hort de ses Guàrdies, s'
Hort de Son Durí, s'
Hort de Son Morlà, s'
Hort de Son Rossinyol, s'
Hort des Clos, s'
Hort des Coix, s'
Hort des Cotó, s'
Hort des Didot, s'
Hort des Molí de Ferro, s'
Hort Nou, es Molí de s’
Hort Nou, s'
Hort Vell, es Molí de s’
Hort Vell, es Molí de s’
Hort Vell, s'
Hort Vell, s'
Hort Vell, s'
Hortet, s'
Hortet, s'
Hortet, sa Tanca de s’
Hortet d'en Palles, s'
Hortet d'en Xurí, s'
Hortet de Baix, s'
Hortet de na Joia, s'
Hortet de s'Aljub, s'
Hortet de sa Bugaderia, s'
Hortet des Safrà, s'
Hospital, l
Hospital, l'
Hospital, l'
Hospital, l'
Hospital, l'
Hostal des Marquès, s'
Hostalet, es Camí de s’
Hostalet, s'
Hostalet, s'
Hoste, la Tanca de s’
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Hotel Mosca, s'
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I
Ignasi, Can Pere
Ignasi, sa Cova d’en Pere
Illeta del Fossar Vell, la
Illot, es Coll de s’
Illot, s'
Illot, s'
Illot, s'
Illot, s’Entrador de s’
Illot, s’Escar de s’
Illot, sa Pesquera de s’
Illot, sa Pesquera de s’
Illot, sa Punta de s’
Illot, sa Rambada de s’
Illot d'en Curt, s'
Illot de Can Curt, s'
Illot de Can Curt, sa Punta de s’
Illot de na Llarga, s'
Illot de na Moltona, s'
Illot de s'Albardà, s'
Illot de s'Estopa, s'
Illot de sa Torre, s'
Illot de ses Roquetes, s'
Illot de Solimina, s'
Illot del Carbó, l'
Illot des Corb Marí, s'
Illot des Corbs Marins, s'
Illot des Frares, s'
Illot des Sivinar, s'
Illot des Teuladers, s'
Illot Gros, s'
Illot Gros de na Moltona, s'
Illot Gros des Dolç, s'
Illot Petit, s'
Illot Petit de na Moltona, s'
Illot Petit des Racó d'en Xesc, s'
Illotet, s'
Illotó des Corbs Marins, s'
Illotó des Dolç, s'
Illotó des Mig, s'
Infern, es Comellar de l’
Infern, es Comellar de l’
Infern, sa Cova de l’
Inquarta, sa Bassa
Inquarta, sa Bassa d’
Inquarta, sa Bassa s’
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J 
Jaç de sa Llebre, es
Jai, el Clos del
Jai, el Pi del 
Jai, es Banc des
Jai, es Torrent des
Jai, la Rota del
Jai Toni, es Pi des
Jaia, sa Pleta de sa
Jaia Corema, sa Costa de sa
Jaia Corema, sa Cova de sa
Jana, Can
Jana, el Cocó d’en
Jana, es Torrent d’en
Jana, es Torrent d’en
Jana, sa Roca d’en
Jaquetes, ses
Jardí, es
Jardí, sa Tanca des
Jardí d'en Mosson, es
Jardí des Sants, es
Jaume, es Camí de na
Jaume, la Sort de Pau
Jaume, na
Jaume, na
Jaume, sa Tanca des Conco en
Jaume Antoni, sa Pesquera d’en
Jaume Antoni, sa Pleta d’en
Jaume Coloma, s’Escar d’en
Jaume de sa Talaia, Can
Jaume des Forn, s’Escar d’en
Jaume Gelat, Can
Jaume Llaneres, sa Torre de l’Amo en
Jaume Llesco, sa Barraca d’en
Jaume Lluc, es Pins d’en
Jaume Petita, na
Jaume Ponç, es Torrent d’en
Jaume Puig, Ca l’Amo en
Jaume Roca, Can
Jaume Roter, s’Hort d’en
Jaume Salom, sa Barraca d’en
Jaume Verro, Can
Jaumes, ses
Jaumet, es Cantó d’en
Jaumeta, Ca Madò
Jaumeta, sa Tanca d’en Biel
Jaumets, es Comellar des

Jaumets, es Coster des
Jeroni, es Molí d’en
Jeroni, es Molí de Ca l’Amo en
Jeroni, Lo de l’Amo en
Jeroni, ses Pletes de l’Amo en
Jeroni des Molí, s’Escar d’en
Jeroni des Molí, s’Escar de Mestre
Jeu, es Carreró d’en Tomàs
Joan, Can Pere
Joan, Cas Metge
Joan Boira, sa Rota d’en
Joan Conoi, Can
Joan Content, sa Falç d’en Pere
Joan Cordella, Ca l’Amo en
Joan Coves, Cal Sen
Joan Curt, s’Escar d’en
Joan de la Mar, sa Barraca de l’Amo en
Joan  des  Camp  Lledó,  sa  Pleta  de 
l’Amo 
............................................................ en
Joan des Sauló, Can
Joan des Tarongers, Can Pere
Joan Maimó, Ca l’Amo en
Joan Marines, sa Roca de l’Amo en
Joan Marranxa, Can
Joan Menut, ses Tanques d’en
Joan Mino, Can
Joan Pere, Can
Joan Pujaleta, Can
Joan Ranqueta, Can
Joan Roca, sa Barraca de l’Amo en
Joan Sales, sa Barraca d’en
Joan Soler, Cal Sen
Joan Sóller, Can
Joan Terrassa, Can
Joan Vadora, la Possessió d’en
Joan Venys, sa Quarterada del Sen
Joan Vindango, sa Barraca d’en
Joan Xina, es Sestadors d’en
Joaní, ses Talaies d’en
Joi, sa Costa de Son
Joi, Son
Joia, es Cantó de na
Joia, na
Joia, na
Joia, s’Hortet de na
Jonquera, sa
Jonquera, sa Punta de sa
Jonqueres, sa Font de ses

2156



Jonquereta, sa
Jonquereta, sa
Jonquereta, sa
Jonquereta, sa
Jonquereta, sa
Jordà, Son
Jordi, Ca na
Jordi, Can
Jordi, Can
Jordi, Can
Jordi, es Mitjà de l’Amo en
Jordi, es Molí d’en
Jordi, es Pins de l’Amo en
Jordi, es Racó de l’Amo en
Jordi, es Racó de l’Amo en
Jordi, es Turó d’en
Jordi, Lo d’en
Jordi, sa Barraca de l’Amo en
Jordi, sa Colònia de Sant
Jordi, sa Roca d’en
Jordi, ses Pletes d’en Toni
Jordi, ses Tanques de l’Amo en
Jordi de sa Roca, Can
Joves, es Ametlers
Joves, es Tancat de ses Figueres
Joves, sa Tanca des Ametlers
Joves, sa Tanca des Ametlers
Joves, sa Tanca des Ametlers
Joves, ses Figueres
Joves, ses Figueres de Moro
Joves, ses Figueres de Moro
Juà, es Pou
Juana, el Clos de la Bassa
Juana, es Turó de sa Cova
Juana, la Bassa
Juana, les Rotes de Baix de la Cova
Juana, sa Cova
Juana, sa Talaia
Julià, es Carrer d’en
Julià, es Clot d’en
Julià, Lo des Conco en
Julià Cotxer, s’Escar d’en
Julià Ros, Can
Jusana, l’Alqueria

2157



L 
Làpida, es Mitjà de sa
Larion, es Torrent d’en
Latarix
Lepanto, sa Cova d’en
Lepanto, sa Cova d’en
Lindo, es Pinaret d’en
Lladre, sa Cova des
Lladre, sa Punta des
Llagosta, na
Llambies, la Rota d’en
Llambies, s’Estepar d’en
Llambies, sa Tanca d’en
Llambies, sa Torre de Can
Llambies, ses Tapades d’en
Llamp, es Caló des
Llamp, sa Tanqueta des
Llaneres, el Clos d’en
Llaneres, es Carrer de Can
Llaneres, es Pont de Can
Llaneres, es Torrent de Can
Llaneres, Lo d’en
Llaneres, s’Hort d’en
Llaneres, sa Barraca des Metge
Llaneres, sa Creu d’en
Llaneres, sa Placeta d’en
Llaneres, sa Pleta d’en
Llaneres, sa Torre de l’Amo en Jaume
Llanxa, sa Cova de sa
Llarg de sa Conca, es Camí
Llarg, Can Miquel Pau
Llarg, Can Tomàs
Llarg, en Tià
Llarg, es Camp
Llarg, es Cocó
Llarg, es Corral
Llarg, es Marratxí
Llarg, es Mitjà
Llarg, es Tros
Llarg, Son Garrot
Llarga, la Quarterada
Llarga, la Rota
Llarga, la Sort
Llarga, na
Llarga, na
Llarga, na
Llarga, na

Llarga, na
Llarga, na
Llarga, na
Llarga, na
Llarga, na
Llarga, s’Illot de na
Llarga, sa Punta
Llarga, sa Punta
Llarga, sa Punta
Llarga, sa Punta
Llarga, sa Punta
Llarga, sa Quarterada
Llarga, sa Rota
Llarga, sa Seca
Llarga, sa Tanca
Llarga, sa Tanca
Llarga, sa Tanca
Llarga, sa Tanca
Llarga, sa Tanca
Llarga, sa Tanca
Llarga, sa Tanca de ses Figueres
Llargues, les Rotes
Llargues, ses
Llargues, ses Puntes
Llasses, Can
Llasses, Can
Llasses, sa Barraca d’en
Llasses, sa Tanca d’en
Llaüt, es Banc des
Llaüt, es Banc des
Llebeig, sa Punta de
Llebetxí, es
Llebetxí, es Camí des
Llebre, el Camp de la
Llebre, es Garrover de sa
Llebre, es Jaç de sa
Llebres, el Camp de les
Llebres, Lo d’en
Lledó, es Camp
Lledó, es Mitjà Gran des Camp
Lledó,  sa  Pleta  de l’Amo en Joan  des 
....................................................... 
Camp
Lledona, na
Lledons, es
Lledons, es Camí des
Llembau, sa Bassa d’en
Llembau, sa Bassa des
Llenegadís, es
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Llenegall, es
Llenties, es Camí de ses
Llenties, sa Costa de ses
Lleonard, es Revolt d’en
Llesca, na
Llesca, na
Llesco, s’Escar des Patró
Llesco, sa Barraca d’en Jaume
Lletrar, es
Lletrar, s’Avenc des
Lletrar, ses Rotes des
Lletrudis, es Turó d’en
Lleu, sa Vinya de na
Lleva, sa Punta de sa
Llevant, es Castellet de
Llevant, sa Cova de
Llevant, sa Pedra de
Llevant, sa Pesquera de
Llevant, sa Pesquera de
Llevant, sa Punta de
Llevant, sa Tanca des Moro de
Lli, es Clot des
Lli, es Cocó des
Lli, es Racó des
Llimbau, sa Bassa d’en
Llimbau, sa Bassa des
Lliri, es Mitjà des
Lliri, es Sementer des
Llis, Can Biel
Llis, Can Damià
Llis, sa Barraca d’en Damià
Llis, sa Pleta de Can
Llisa, es Camí de sa Roca
Llisa, sa Roca
Llisa, sa Tirada
Llisses, es Forat de ses 
Llisses, es Forat de ses
Llisses, sa Cova de ses
Llisses, sa Cova de ses
Llisses, sa Cova de ses
Llisses, sa Cova de ses
Llisses, sa Pesquera de ses
Llisses, sa Pesquera de ses
Llisses, sa Pesquera de ses
Llisses, sa Pesquera de ses
Llisses, sa Pesquera de ses
Llisses, sa Pesquera de ses
Llivanya, es Carreró de sa
Lloc, es Mal

Lloca, Son
Llombards, Cala
Llombards, el Camí de la Marina dels
Llombards, es
Llombards, es Camí de Cala
Llombards, es Camí de Cala
Llombards, es Camí Vell de Cala
Llombards, la Bassa dels
Llombards, la Marina dels
Llombards, la Marina dels
Llombards, la Sort de la Bassa dels
Llombards, s’Estany de Cala
Llombards, sa Punta de Cala
Llombau, sa Bassa
Llombau, sa Bassa d’en
Llombau, sa Bassa de 
Llombau, sa Bassa des
Llonga, Cala
Llonga, Cala
Llonga, es Camí de Cala
Llonga, es Cantó de Cala
Llonga, sa Punta de Cala
Llonges, ses
Llonja, sa
Llorenç, es Passatge de Son
Llorenç, s’Era de Son
Llorenç, sa Marina de Ca l’Amo en
Llorenç, sa Penya d’en
Llorenç, Son
Llorenç Cosina, Ca l’Amo en
Llorenç Morer, Lo d’en
Llorenç Paulo, Ca l’Amo en
Llorenç Pulla, sa Barraca d’en
Llorençó, sa Tanca d’en
Llorer, es
Llorer, es Pou des
Llorer, sa Tanca des
Llosa, el Rafal de la
Llosa, la
Llot, es
Llova, sa Bassa
Llovar, es
Lluc, es Molí d’en
Lluc, es Pi de l’Amo en
Lluc, es Pins d’en Jaume
Lluc, es Pins de l’Amo en
Lluc, sa Caseta de l’Amo en
Lluc, sa Rota d’en
Lluc, sa Torre de Can
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Lluc Bau, sa Bassa d’en
Lluc Bauç, sa Bassa d’en
Lluc Cordella, Ca l’Amo en
Lluc Cordella, sa Pleta de l’Amo en
Lluc Fariner, sa Barraca de Mestre
Lluc Goiet, Ca l’Amo en
Lluc Viudès, s’Escar d’en
Lluc Zaneta
Lluca, es Clot de sa Madona
Lluca, es Turó de na
Lluca, Lo de sa Madona
Lluca, na
Lluca, sa Pleta de na
Lluca, sa Pleta de sa Madona
Llucia, sa Costa d’en
Llucia, ses Tanques d’en
Lluent, Can
Lluenta, na
Lluís, Lo d’en
Lluís, sa Pesquera d’en
Lluna, es Carrer de sa
Lluna, sa Barba de sa Mitja
Lluna, sa Cova de sa Mitja
Lluna, sa Coveta de sa Mitja
Lluna, sa Mitja
Lluna, sa Mitja
Lluna, sa Mitja
Lluna, sa Mitja
Lluny, sa Bassa
Lluques, es Turó de ses
Lluques, ses
Lluques, ses
Lo d'en Bandera
Lo d'en Banyeta
Lo d'en Banyeta
Lo d'en Barrala
Lo d'en Barres
Lo d'en Barrió
Lo d'en Bassi
Lo d'en Bassi
Lo d'en Batallon
Lo d'en Batle
Lo d'en Beato
Lo d'en Beneta
Lo d'en Beu
Lo d'en Bielet
Lo d'en Bielot
Lo d'en Biga
Lo d'en Biga

Lo d'en Bitla
Lo d'en Blai Blai
Lo d'en Blai Blai
Lo d'en Blai Blai
Lo d'en Blai Perdiver
Lo d'en Boira
Lo d'en Bonjesús
Lo d'en Bonjesús
Lo d'en Bonjesús
Lo d'en Bossa
Lo d'en Bossa
Lo d'en Brut
Lo d'en Burguera
Lo d'en Burguera
Lo d'en Cama
Lo d'en Cama
Lo d'en Cama
Lo d'en Canoi
Lo d'en Canova
Lo d'en Canyamel
Lo d'en Capità
Lo d'en Capità
Lo d'en Capità
Lo d'en Capó
Lo d'en Carles
Lo d'en Cavallot
Lo d'en Cavallot
Lo d'en Cavella
Lo d'en Ceba
Lo d'en Cenrí
Lo d'en Cerrut
Lo d'en Clar
Lo d'en Claro
Lo d'en Coies
Lo d'en Coix
Lo d'en Coixa
Lo d'en Coloma
Lo d'en Coloma
Lo d'en Colomí
Lo d'en Colovet
Lo d'en Conill
Lo d'en Conill
Lo d'en Corralets
Lo d'en Costurer
Lo d'en Crestall
Lo d'en Curt
Lo d'en Danús
Lo d'en Dimoni
Lo d'en Dimoni
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Lo d'en Fariner
Lo d'en Feo
Lo d'en Feo
Lo d'en Feo
Lo d'en Ferrer
Lo d'en Ferrereta
Lo d'en Forner
Lo d'en Francina
Lo d'en Frare
Lo d'en Fred
Lo d'en Galerí
Lo d'en Gambeta
Lo d'en Gararany
Lo d'en Garballó
Lo d'en Garí
Lo d'en Garrot
Lo d'en Gelat
Lo d'en Ginard
Lo d'en Goiet
Lo d'en Gustí Pepa
Lo d'en Jordi
Lo d'en Llaneres
Lo d'en Llebres
Lo d'en Llorenç Morer
Lo d'en Lluís
Lo d'en Madona
Lo d'en Madona
Lo d'en Mallol
Lo d'en Malric
Lo d'en Manresa
Lo d'en Marranxa
Lo d'en Marranxa
Lo d'en Meler
Lo d'en Metles
Lo d'en Miquel des Garriguer
Lo d'en Miquerillo
Lo d'en Mitjanit
Lo d'en Moliner
Lo d'en Morei
Lo d'en Moreno
Lo d'en Moreta
Lo d'en Moro
Lo d'en Moro
Lo d'en Mort
Lo d'en Mosso
Lo d'en Mosson
Lo d'en Neo
Lo d'en Nin
Lo d'en Palles

Lo d'en Pariret
Lo d'en Parra
Lo d'en Pascolí
Lo d'en Pau
Lo d'en Pep
Lo d'en Pep de Morell
Lo d'en Perdut
Lo d'en Pere
Lo d'en Pere
Lo d'en Pere Gran
Lo d'en Perlo
Lo d'en Pesal
Lo d'en Pesal
Lo d'en Polla
Lo d'en Poncet
Lo d'en Portell
Lo d'en Potecari
Lo d'en Pruneres
Lo d'en Pujoleta
Lo d'en Pujoleta
Lo d'en Rafel Frare
Lo d'en Rasca
Lo d'en Rave
Lo d'en Rave
Lo d'en Reüll
Lo d'en Rigo
Lo d'en Rita
Lo d'en Rita
Lo d'en Roca
Lo d'en Rossinyol
Lo d'en Sabater
Lo d'en Sales
Lo d'en Sanç
Lo d'en Sanç
Lo d'en Serral
Lo d'en Simonet
Lo d'en Soler
Lo d'en Sull
Lo d'en Sull
Lo d'en Tanca
Lo d'en Terringo
Lo d'en Teuler
Lo d'en Tibús
Lo d'en Tolet
Lo d'en Tomàs
Lo d'en Tomàs Fesol
Lo d'en Torrelles
Lo d'en Torrelletes
Lo d'en Tort
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Lo d'en Trapasser
Lo d'en Trilles
Lo d'en Trossos
Lo d'en Vermell
Lo d'en Vetla
Lo d'en Vidal
Lo d'en Vinater
Lo d'en Viudos
Lo d'en Xesc
Lo d'en Xesc Bord
Lo d'en Xet
Lo d'en Xim
Lo d'en Xixili
Lo d'en Xoixa
Lo d'en Xorquet
Lo d'en Xorret
Lo de Ca sa Muda
Lo de Cas Ferrers
Lo de Cas Pins
Lo de l'Amo en Jeroni
Lo de l'Amo en Pere Ferrando
Lo de la Ceda
Lo de Mestre Bernat Orell
Lo de Mestre Francisco
Lo de n'Escrivà
Lo de na Baltasana
Lo de na Bennàsser
Lo de na Biela
Lo de na Cossi
Lo de na Generena
Lo de na Guinyona
Lo de na Maria Aina
Lo de na Mossa
Lo de na Nofra Moja
Lo de na Solera
Lo de s'Escaravat
Lo de s'Escolà
Lo de sa Fornera
Lo de sa Galereta
Lo de sa Madona Lluca
Lo de sa Rota des Fusters
Lo de sa Rota des Fusters
Lo de sa Sabatera
Lo de sa Tia Selva
Lo de ses Barreres d'en Bennàsser
Lo de ses Forneres
Lo de ses Guillems Granes
Lo de ses Pruneres
Lo de Son Sard

Lo des Batlet
Lo des Bauç
Lo des Cabo
Lo des Cabo Rigo
Lo des Caminer
Lo des Campaner
Lo des Caranyos
Lo des Comís
Lo des Conco en Guillem
Lo des Conco en Julià
Lo des Conco en Pep
Lo des Forn
Lo des Forner
Lo des Fuster Extern
Lo des Garriguer
Lo des Molí des Velar
Lo des Moliner de Son Vidal
Lo des Molts
Lo des Mut
Lo des Mut
Lo des Pareller
Lo des Peller
Lo des Pins
Lo des Piquers
Lo des Poncets
Lo des Porrassaret
Lo des Porrassaret
Lo des Rellons
Lo des Roters
Lo des Sabaters
Lo des Saig
Lo des Saig
Lo des Secorrimat
Lo des Tort
Lo des Tots
Lote, es
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M 
Mabres, la Rota de la Pesquera dels
Mabres, sa Pesquera des
Mabres, sa Pesquera des
Mabres, sa Pesquera des
Maciana, es Forat de na
Maciana, es Racó de na
Maciana, es Racó des Forat de na
Maciana, na
Macolí, es
Maçolinga, na
Macs, es Caló des
Macs, es Caló des
Macs, es Caló des
Macs, es Caló des
Macs, es Calonet des
Macs, es Camí des Caló des
Macs, s’Escull des Caló des
Macs, sa Rota des
Macs, sa Rota des
Macs, sa Rota des
Macs Blaus, es
Macs Blaus, sa Barraca des
Macs Vermells, es
Madò Andreva, sa Tanca de
Madò Catalina, Ca
Madò Cotona, Ca
Madò Jaumeta, Ca
Madò Rogera, Ca
Madò Teresa, Ca
Madò Tonina Aina Mina, Ca
Madona, es Cocó de sa
Madona, es Turó d’en Pere
Madona, Lo d’en
Madona, Lo d’en
Madona, sa Cova de sa
Madona, sa Pesquera de sa
Madona Coloma, sa Pleta de sa
Madona Lluca, es Clot de sa
Madona Lluca, Lo de sa
Madona Lluca, sa Pleta de sa
Madona Maria, Ca sa
Madona Maria, sa Tanca de sa
Madoneta, Can
Madoneta, sa Costa d’en
Madoneta, sa Tanca de Can
Madraves, ses

Magaluf, la Cova de
Maganet, Can Biel
Maganet, Can Tomeu
Maganet, es Revolt d’en
Maganet, s’Hort d’en
Maganet, sa Conca d’en
Magdalenes, ses
Magí, es Fang d’en
Magí, la Pleta d’en
Magí, sa Quintana des Fang d’en
Magí, Son
Magnèsia, es Pinaret de sa
Magnèsia, sa Fàbrica de sa
Magraner d'en Polla, es
Magraneral, es
Magranerar, es
Magres, sa Pesquera des Tords
Maimó, Ca l’Amo en Joan
Maimó, Can
Maimó, es Clot
Maimó, es Clot d’en
Maimó, es Pins d’en
Maimó, es Puig d’en
Maimó, s’Aljub de Can
Maimó, s’Era de Can
Maimó, sa Bassa de Can
Maimó, sa Costa de Can
Maimó, sa Pleta d’en
Maimó, sa Raconada de Can
Maimó, ses Cases Noves de Can
Maimó, Son
Maixura, sa Pesquera d’en
Major, es Carrer
Major, es Carrer
Major, sa Pesquera
Major, sa Plaça
Majoral, es Carrer de Cas
Majoral, es Carreró de Cas
Majoral, es Pins de Cas
Mal Any, es
Mal Any, sa Rota des
Mal d'Anar, es
Mal Davallador, es
Mal Entrador, es
Mal Lloc, es
Mal Pas, es
Mal Pas, es
Mal Pas, sa Roca des
Mal Tallat, es Marratxí
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Malanyar, es
Maleit, Can
Maleit, Can
Maleit, es Cocons d’en
Maleit, sa Pleta d’en
Maleta, na
Malfenera, na
Malfenera, sa Punta de na
Malferit, el Rafal d’en
Malferit, la Possessió d’en
Mallol, Lo d’en
Mallol, sa Tanca d’en
Mallol, sa Tanqueta d’en
Mallola, sa
Malric, Can
Malric, Can
Malric, Cas
Malric, Cas
Malric, els Closos de Cas
Malric, es Revolt de Cas
Malric, Lo d’en
Malric, Son
Malsà, sa Barraca d’en
Maltès, es
Mamella, sa Tanca d’en
Mandalmar
Mànega, es Carreró de sa
Mànega, sa
Manenta, sa Barraca de na
Manenta, ses Tanques de na
Manento, es Garrovers d’en
Manento, es Torrent d’en
Manento, s’Escar d’en
Manento, sa Cova d’en
Manescal, es Racó des
Manescal, sa Pesquera des
Manescal, sa Pesquera des
Manoni, es Claper d’en
Manoni, es Molí de Can
Manresa, Can
Manresa, Can
Manresa, es Torrent des Metge
Manresa, Lo d’en
Manresa, s’Escar des Metge
Manresa, sa Barraca d’en
Manresa, sa Pleta d’en
Manresa, sa Pleta d’en
Manresa, sa Tanca d’en
Manresa, sa Tanca d’en

Manresa, sa Vinya d’en
Manresa, ses Tanques d’en
Manreses, ses
Manuel, Can
Manyana, es Torrent de na
Maquer, es
Mar, el Pou de
Mar, es Camí de ses Rotes de
Mar, es Carrer de la
Mar, es Salat de sa Vorera de
Mar, la Rota de
Mar, sa Barraca de l’Amo en Joan de la
Mar, ses Rotes de
Mar, ses Rotes de
Marc, sa Pleta de Can
Marc, sa Sínia de l’Amo en
Marc, sa Tanca de Cal Sen
Marc de ses Nines, Can
Marc Estranya, Son Valenç d’en
Marc Gros, Can
Marc Tiu, sa Barraca d’en Tòfol
Marc, el Clos d’en
Marc, sa Penya d’en
Marca, na
Marca, na
Marçala, sa Pesquera de Ca na
Marcel·linga, es Carreró de na
Marcó, el Clos d’en
Marcó, es Clot d’en
Mare de Déu, es Camí de la
Maremanya, na
Marès Mort, es Cap des
Maressos, es
Maressos, es
Maressos, es Turó des
Marge, Can
Marge, es Cap des
Marge, s’Hort d’en
Marge, sa Talaia d’en
Marge d'en Cama, es
Marge d'en Cama, es
Marge d'en Frare, es
Marge de sa Fita, es
Marge de ses Abelles, es
Marge des Càrritx, es
Marí, es Cocó des Vell
Marí, es Corb
Marí, s’Illot des Corb
Marí, sa Pesquera des Corb
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Marí, sa Punta des Corb
Marí Fosc, es Coll
Marí Fosc, es Corb
Marí Gros, es Corb
Marí Petit, es Coll
Marí Petit, es Corb
Maria
Maria, Ca sa Madona
Maria, es Clos d’en
Maria, es Rotó d’en
Maria, na
Maria, sa Tanca de sa Madona
Maria, ses Rotes de
Maria, Son
Maria, Sor
Maria Aina, Lo de na
Mariaina, Can
Mariaina, ses Tanquetes d’en
Maries, Son
Marimon, es Camí de Son
Marimon, es Sestadors d’en
Marimon, sa Pleta d’en
Marimon, sa Pleta de Son
Marimon, Son
Marina, es Pou de sa 
Marina, es Tancat de sa
Marina, les Rotes de la
Marina, sa
Marina, sa
Marina, sa
Marina, sa
Marina, sa Cova de sa
Marina, sa Punta de sa
Marina, sa Rota de sa
Marina, sa Rota de sa
Marina, ses Coves de sa
Marina, Son Ponç de sa
Marina d'en Barres, sa
Marina d'en Cabrer, sa
Marina d'en Cama, sa
Marina d’en Cama, sa Cova de sa
Marina d'en Monjo, sa
Marina d'en Sales, sa
Marina de Ca l'Amo en Llorenç, sa
Marina de Consolació, sa
Marina de na Rosera, sa
Marina de ses Salines, sa
Marina de So n'Amer, la
Marina dels Llombards, la

Marina dels Llombards, la
Marina dels Llombards, el Camí de la
Marina des Sabaters, sa
Marina Gran, sa
Marina Gran, sa
Marina Gran, sa
Marina Gran, sa
Marina Petita, sa
Marina Rosera, sa
Mariners, es Caló des
Marines, Can
Marines, es Camí de Can
Marines, sa Roca de l’Amo en Joan
Marines, sa Torre de Can
Marines, ses
Marineta, sa
Marineta d'en Burguera, sa
Marineta d'en Terringo, sa
Marino, Cas
Marinons, sa Pesquera d’en
Marinons Vell, Can
Marins, s’Illot des Corbs
Marins, s’Illotó des Corbs
Marió, es Serral d’en
Mariot, Can
Mariot, na
Marjal, sa
Marmanya, na
Màrmols, es
Màrmols, es Torrent des
Màrmols, sa Punta des
Màrmols, sa Punta des
Marquès, s’Hostal des
Marquès, sa Gaia des
Marquès, sa Platja des
Marranxa, Can
Marranxa, Can
Marranxa, Can
Marranxa, Can
Marranxa, Can Joan
Marranxa, Can Tià
Marranxa, es Cau d’en
Marranxa, es Galiner d’en
Marranxa, es Garrovers d’en Simon
Marranxa, es Pins de Can
Marranxa, Lo d’en
Marranxa, Lo d’en
Marranxa, s’Era de Can
Marranxa, sa Barraca d’en
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Marranxa, sa Barraca d’en
Marranxa, sa Barraca des Patró
Marranxa, sa Tanca d’en Tià
Marratxí, es
Marratxí Llarg, es
Marratxí Mal Tallat, es
Martell, es
Martina, Can
Martina, Can
Martina, es Camí de na
Martina, na
Martina, na
Martina, Son Ramon d’en Miquel
Martinenca, es Tres Quartons de na
Martinenca, na
Martinenca, sa Figuera
Mas, s’Era de Can
Mas, s’Escar d’en Sebastià
Mas, s’Escar de Can Pere
Mas, sa Barraca d’en Pere
Mas, sa Barraca d’en Tià
Mas, sa Barraca de Can
Mascarelles, sa Punta de ses
Mascarelles, ses
Mascarelles, ses
Mascarelles Grans, ses
Mascarelles Petites, ses
Massota, na
Massotes, ses
Massotí, es Torrent d’en
Massotí, es Torrent de na
Massotí, na
Mata, la Cova de la
Mata, les Coves de la
Mata, na
Mata, sa
Mata, sa
Mata, sa Punta de sa
Mata d'en Cama, sa
Mata des Català, sa
Mata des Ranxo, sa
Mata Mosquera, sa
Mata Redona, sa
Matadero, es
Matadero, es
Matar, es
Matar, s’Aljub des
Matar, s’Avenc des
Matar Gran, es

Matar Petit, es
Matar Petit, es Sementer des
Mates, es Clot de ses
Mates, sa Tanca de na
Mates, ses
Mates Clares, sa Tanca de ses
Mates d'en Frare, ses
Mates des Tup-tup, ses
Mates Negres, es Torrent de ses
Mates Negres, ses
Mateta, s’Hort de sa
Mateu, es Turó d’en
Mateu Metge, Can
Mavi, ca
Mavi, ca
Mavi, es Torrent de
Mavi, la Casa de
Mavi, sa Rota de
Mecànic, es Carrer de Cas
Mecànic, sa Punta des
Medalla, sa
Medalla, sa Quintana de sa
Mel, Can
Mel, Can
Mel, es Camí des Turó d’en
Mel, es Fondo de Can
Mel, es Turó d’en
Mel, sa Pleta de Can
Meler, Can
Meler, es Cantó d’en
Meler, es Sestadors d’en
Meler, Lo d’en
Melis, na
Melis, na
Mels, ses Canyes
Menga, na
Mengues, ses
Menut, ses Tanques d’en Joan
Meravell, sa Cova d’en
Mercadal, Can
Mercadal, sa Pleta de Can
Mercadala, sa Tanca de na
Mercader, es Clos d’en
Mercader, es Clos des
Mercader, es Clot d’en
Mercaders, es Clos des
Merda, sa Cova de sa
Merder, es
Merder, sa Cova des
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Merenguera, na
Mèrlera, es Cocó de sa
Mermança, na
Mero, Can
Mero, s’Hort d’en
Mero, ses Cases d’en
Més Amunt, Can Sabater de
Més Amunt, sa Tanca de
Més Avall, Can Sabater de
Mesa, es Torrent de sa
Mesa, sa
Mesa, sa Cova de sa
Mesa, ses Rotes de sa
Mesquida, la
Mesquida de Salines, la
Mestallar, es
Mestallar, es
Mestanyer, el
Mestre, es Torrent de Cas
Mestre, es Torrent des
Mestre, sa Tanca des
Mestre Bernat Orell, Lo de
Mestre Biel des Amitgers, s’Escar de
Mestre Cosme, Ca
Mestre Cosme Carrió, Ca
Mestre Francisco, Lo de
Mestre Jeroni des Molí, s’Escar de
Mestre Lluc Fariner, sa Barraca de
Mestre Miquel, es Camp de
Mestre Onofre, es Carrer de
Mestre Pau, sa Barraca de
Mestre Rafel Santo, s’Escar de
Mestre Simon, s’Escar de
Mestre Tià Nin, es Torrent de
Mestre Tomeu Torres, sa Pesquera de
Mestret, es Campàs des
Metge, Ca l’Amo en Bernat
Metge, Can Mateu
Metge, es Torrent de Ca na
Metge, na
Metge, na
Metge, s’Escar de Can
Metge, s’Escar des
Metge, s’Ullastre des
Metge, sa Pesquera des
Metge, sa Tanca des
Metge, ses Barreres des
Metge, ses Coves des 
Metge Joan, Cas

Metge Llaneres, sa Barraca des
Metge Manresa, es Torrent des
Metge Manresa, s’Escar des
Metge Miquel, sa Costa des
Metge Nou, es Pou des
Metge Parra, sa Barraca des
Metles, Lo d’en
Metles, sa Pleta d’en
Mianda, na
Micola, na
Micola Gran, na
Micola Petita, na
Mig, Ca na Beu des
Mig, es Portell des
Mig, es Turmassot des
Mig, n’Estela des
Mig, s’Illotó des
Mig, sa Cova des
Mig, sa Punta des
Mig, sa Punta des
Mig, sa Punta des
Mig, sa Punta des
Mig, sa Punta des
Mig, sa Punta des
Mig, sa Punta des
Mig, sa Rota des Portell des
Mig, sa Tanca des
Mig, sa Tanca des
Mig, sa Tanca des
Mig Cocó, es
Mig Cocó Gros, es
Mig Cocó Petit, es
Mig de ses Dues Puntes, es Racó des
Mig des Dos Castellets, sa Cova des
Mig Paratjal, na
Migjorn, sa Punta de
Milà, es Revolt de na
Milà, na
Milà, na
Milà, na
Milà, sa Punta de na
Milà Torres, ses Tanques des
Milans, sa Cova des
Miloca, es Forat de sa
Miloca, la
Miloca, sa Cova de sa
Mina, Ca Madò Tonina Aina
Mina, sa
Mina, sa
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Mino, Can Joan
Mino, sa Costa d’en
Mino, ses Tanques d’en
Mino Vell, Can
Minso, Can Roig
Minso, sa Barraca d’en Roig
Miquel, el Camp d’en
Miquel, es Camp de Mestre
Miquel, sa Costa des Metge
Miquel, sa Rota des Capellà
Miquel Bet, Can
Miquel Capblanc, sa Barraca d’en
Miquel Clar, sa Torre de Can
Miquel Coix, es Pins d’en
Miquel Colau, sa Barraca d’en
Miquel Comtès, Can
Miquel Creus, ses Rotes d’en
Miquel de sa Carroja, Can
Miquel  de sa Plaça,  s’Escar de l’Amo 
en
Miquel  de  sa  Plaça,  sa  Barraca  de 
l’Amo 
.............................................................en
Miquel de ses Roques, sa Barraca d’en
Miquel des Dolç, Cal Sen
Miquel des Dolç, s’Escar del Sen
Miquel des Garriguer, Lo d’en
Miquel Eulària, es Torrent d’en
Miquel Ferrer, es Comellar d’en
Miquel Fuster, s’Escar d’en
Miquel Ganxo, Can
Miquel Goiet, Can
Miquel Martina, Son Ramon d’en
Miquel Pau Llarg, Can
Miquel Rossis, Ca l’Amo en
Miquel Vetla, sa Barraca d’en
Miquel Vetla, sa Punta d’en
Miquelet, sa Tanca d’en
Miquelet, sa Vela d’en
Miqueleta, Can
Miqueletes, s’Era des
Miqueló, Can
Miqueló, sa Barraca d’en
Miqueló, sa Bassa d’en
Miquelons, sa Rota des
Miquerillo, Lo d’en
Miquerillo, sa Barraca d’en
Miquerillo, sa Pleta d’en
Mir, Can Blai

Mir, el Clos de Can
Mir, el Clos des Molí d’en
Mir, es Clos d’en
Mir, es Molí d’en
Mir, la Bassa del Molí d’en
Mir, s’Aljub de Can Blai
Mir, s’Escar de Can Pere
Mir, sa Cova d’en Pere
Mira, es Cantó de na
Mira, es Carreró de na
Mira, es Pins de na
Mira, na
Miranda, la
Miranda, na
Mirant, es
Mirant de Cala Ferrera, es
Mires, es Claper de ses
Mires, es Turó de ses
Mires, ses
Missatge, na
Misser, Son
Mistos, sa Capsa de
Mitges, ses
Mitja de sa Senyora, sa
Mitja des Siquiol, sa
Mitja Lluna, sa
Mitja Lluna, sa
Mitja Lluna, sa
Mitja Lluna, sa
Mitja Lluna, sa Barba de sa
Mitja Lluna, sa Cova de sa
Mitja Lluna, sa Coveta de sa
Mitja Quarterada, sa
Mitja Quarterada, sa
Mitjà, es
Mitjà d'en Bassa, es
Mitjà d'en Clar, es
Mitjà d'en Garrit, es
Mitjà d'en Xixili, es
Mitjà d'en Xixili, es
Mitjà de Cala en Tugores, es
Mitjà de Darrere ses Cases, es
Mitjà de Don Sebastià, es
Mitjà de l'Amo en Jordi, es
Mitjà de na Clapers, es
Mitjà de na Molinera, es
Mitjà de s'Aljub, es
Mitjà de s'Argila, es
Mitjà de sa Cova, es
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Mitjà de sa Cova, es
Mitjà de sa Cova, es
Mitjà de sa Làpida, es
Mitjà de sa Rota, es
Mitjà de ses Cases, es
Mitjà de ses Esparegueres, es
Mitjà de ses Esparegueres, es
Mitjà de ses Talaies, es
Mitjà des Càrritx, es
Mitjà des Colomer, es
Mitjà des Garrovers, es
Mitjà des Lliri, es
Mitjà des Molí, es
Mitjà des Revells, es
Mitjà des Revells, es
Mitjà des Sementer, es
Mitjà des Sementer, es
Mitjà des Ullastres, es
Mitjà des Xorc, es
Mitjà Gran, el
Mitjà Gran, es
Mitjà Gran, es
Mitjà Gran, es Camí des
Mitjà Gran de Can Roter, es
Mitjà Gran des Camp Lledó, es
Mitjà Llarg, es
Mitjà Roig, es
Mitjà Socarrat, es
Mitjà Socarrat, es
Mitjana, es Racó de sa Punta
Mitjana, sa Punta
Mitjana, sa Punta des Racó de sa Punta
Mitjana, sa Serra
Mitjana d’en Feo, sa Serra
Mitjanit, Can
Mitjanit, Lo d’en
Mitjans de na Fonda, es
Mitjans des Comellars, es
Modraves, ses
Moix, Can
Moix, Can
Moix, es Caló des
Moix, es Forat des
Moix, sa Punta des Caló des
Moja, es Camí de Son
Moja, es Pinaret d’en
Moja, es Torrent d’en
Moja, es Torrent de Can
Moja, Lo de na Nofra

Moja, sa Quintana de Son
Moja, Son
Mojaral, es Pinar des
Mojaral, es Racó de sa Punta des
Mojaral, sa Pleta de Cas
Mojaral, sa Punta des
Mojaral, sa Tanca des
Mojarala, es Torrent d’en 
Mojarala, sa Barraca d’en
Mola, es Cocó de sa
Mola, la
Mola, ses Rotes d’en
Molí, es
Molí, es
Molí, es
Molí, es
Molí, es Comellar des
Molí, es Coster des
Molí, es Mitjà des
Molí, s’Escar d’en Jeroni des
Molí, s’Escar de Mestre Jeroni des
Molí, s’Ullastre des
Molí, sa Barraca de n’Andreu des
Molí, sa Pleta des
Molí, sa Tanca des
Molí, sa Tanca des
Molí, sa Tanca des
Molí, sa Tanca des
Molí, sa Torre des
Molí, ses Figueres de Moro Velles des
Molí, ses Tanques des
Molí d'en Balutxo, es
Molí d'en Capità, es
Molí d'en Coa, es
Molí d'en Colomí, es
Molí d'en Colovet, es
Molí d'en Cosme, es
Molí d'en Cotxer, es
Molí d'en Felanitxer, es
Molí d'en Ferrereta, es
Molí d'en Forner, es
Molí d'en Jeroni, es
Molí d'en Jordi, es
Molí d'en Lluc, es
Molí d’en Mir, el Clos des
Molí d'en Mir, es
Molí d’en Mir, la Bassa del
Molí d'en Parra, es
Molí d'en Parra, es
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Molí d'en Parra, es
Molí d’en Parra, es Camí des
Molí d'en Perico, es
Molí d'en Polla, es
Molí d'en Polla, es
Molí d'en Portell, es
Molí d'en Portella, es
Molí d'en Rado, es
Molí d'en Trapasser, el
Molí de Ca l'Amo en Jeroni, es
Molí de Can Bonico, es
Molí de Can Manoni, es
Molí de Can Polla, es
Molí de Cas Carter, es
Molí de Ferro, es
Molí de Ferro, s’Hort des
Molí de la Pietat, es
Molí de n'Orell, es
Molí de na Móra, es
Molí de na Portella, es
Molí de s'Abeurador, es
Molí de s'Estany, es
Molí de s’Estany, es Racó des
Molí de s’Estany, sa Platja des
Molí de s'Hort Nou, es
Molí de s'Hort Vell, es
Molí de s'Hort Vell, es
Molí de sa Bassa, es
Molí de sa Cegonya, es
Molí de sa Farina, es
Molí de sa Sal, es
Molí de sa Talaiola, es
Molí de sa Tanca, es
Molí de sa Taverna, es
Molí de sa Vinya, es
Molí de So n'Amer, es
Molí de Son Danús, es
Molí de Son Salom, es
Molí de Son Vidal, Darrere es
Molí de Son Vidal, es
Molí des Cós, es
Molí des Didot, es
Molí des Estanys, es
Molí des Felanitxer, es
Molí des Pont, es
Molí des Puig, es
Molí des Pujol, es
Molí des Rafal, es
Molí des Rafal Nou, es

Molí des Saig, es
Molí des Saig, es Torrent des
Molí des Saig, s’Escar des
Molí des Vedells, es
Molí des Velar, es
Molí des Velar, Lo des
Molí en Figueres, es
Molí Nou, Ca l’Amo en Pau des
Molí Nou, es
Molí Petit, es
Moliner, Lo d’en
Moliner, sa Cova d’en
Moliner, sa Tanca d’en
Moliner, sa Torre de Can
Moliner, Son Sanç des
Moliner de Son Vidal, Lo des
Molinera, Ca sa
Molinera, es Comellar de sa
Molinera, es Mitjà de na
Molinera, es Pas de na
Molinera, es Pas de sa
Molinera, sa Cova de sa
Molinet, es
Molins, els
Molins, na
Moll, es
Moll, es
Moll, es Pins d’en
Moll, sa Pleta d’en
Moll, sa Pleta de Can
Moll, sa Raconada des
Moll, ses Casetes d’en
Moll, Son Valenç d’en Tomeu
Moll des Estanys, es
Moll Nou, es
Molla, Ca na
Molla, sa Font de Ca na
Mollet d'en Rapinya, es
Mollet de Cas Rector, es
Mollet de sa Cova, es
Mollet de sa Galera, es
Mollet de sa Sal, es
Mollets, es
Moló, sa Barraca d’en
Moltona, na
Moltona, s’Escull de na
Moltona, s’Illot de na
Moltona, s’Illot Gros de na
Moltona, s’Illot Petit de na
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Molts, Lo des
Monavi, sa Rota
Mondragó
Mondragó, es Camí de
Moneia, es Revolt de sa
Moneies, es Cocó de ses
Moneies, sa Rota de ses
Moneies, ses
Monges, Ca ses
Monges, Ca ses
Monges, Ca ses
Monges, es Banyador de ses
Monges, es Caló de ses
Monges, es Carrer de Ca ses
Monges, es Carrer de ses
Monges, es Clot de Ca ses
Monges, es Rentador de ses
Monja, sa
Monjo, es Racó des Caló d’en
Monjo, sa Marina d’en
Móra, es Molí de na
Móra, na
Móra, sa Talaia de na
Móra, ses Talaies de na
Morei, Lo d’en
Moreia, na
Moreia, na
Moreia, na
Moreions, es Camí de na
Moreions, na
Morell
Morell, Baix
Morell, Cal Sen Pep de
Morell, es Camí de sa Pleta de
Morell, es Carrer de
Morell, Lo d’en Pep de
Morell, na
Morell, sa Pleta
Morell, sa Pleta d’en Pep de
Morell, sa Pleta d’en Pep de
Morell, sa Pleta de
Morellet
Morellet, sa Pleta
Morellet, sa Pleta de
Morellet de Baix
Morells, es
Moreno, Lo d’en
Moreno, sa Pesquera d’en
Morer, el Camp

Morer, el Camp del
Morer, es
Morer, es
Morer, es Clos d’en
Morer, es Clot des
Morer, es Torrent d’en 
Morer, Lo d’en Llorenç
Morer, s’Avenc d’en
Morer, sa Costa des
Morers, els
Morers, sa Tanca des
Moreta, Lo d’en
Morga, es Banc de na
Morga, sa Pesquera de na
Morge, es Escalons d’en
Morge, es Saragall d’en
Morisc, es Pou
Morlà, Can
Morlà, es Cavalls de Son
Morlà, es Passatge de Son
Morlà, es Pinaret d’en
Morlà, es Pou de Son
Morlà, es Revolt d’en
Morlà, es Torrent de Son
Morlà, s’Hort de Son
Morlà, sa Bassa de Son
Morlà, sa Costa de Son
Morlà, sa Quintana de Son
Morlà, sa Torre de Son
Morlà, Son
Moro d’Allà Baix, ses Figueres de
Moro d’Allà Dalt, ses Figueres de
Moro de Davant, ses Figueres de
Moro de Llevant, sa Tanca des
Moro de ses Barreres Altes, ses Figueres 
............................................................ de
Moro de ses Trugeres, ses Figueres de
Moro Grans, ses Figueres de
Moro Joves, ses Figueres de
Moro Joves, ses Figueres de
Moro Petit, es Cap des
Moro Velles, ses Figueres de
Moro Velles, ses Figueres de
Moro Velles, ses Figueres de
Moro Velles, ses Figueres de
Moro Velles, ses Figueres de
Moro Velles, ses Figueres de
Moro Velles des Molí, ses Figueres de
Moro, Can
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Moro, Can Rafel
Moro, el Clos de Figueres de
Moro, es Caló des 
Moro, es Camí des Cap des
Moro, es Cap des
Moro, es Clos des
Moro, es Clot des Sauló de ses Figueres 
............................................................ de
Moro, es Corral de ses Figueres de
Moro, es Degotís d’en Tià
Moro, es Forat des 
Moro, es Pelat des Cap des
Moro, es Torrent d’en Tià
Moro, Lo d’en
Moro, Lo d’en
Moro, s’Era des
Moro, s’Escaleta des
Moro, sa Barba des Cap des
Moro, sa Barraca des Cap des
Moro, sa Comuna de Son
Moro, sa Comuna des Cap des
Moro, sa Cova de s’Escaleta des
Moro, sa Pedra des Caló des
Moro, sa Pedrera des Cap des
Moro, sa Punta des Caló des
Moro, sa Punta des Cap des
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de 
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de
Moro, ses Figueres de
Moro, Son
Moros, sa Cova des
Moros, sa Taula des
Morralet, es Pins des
Morràs, es

Morràs, es Racó des
Morràs, sa Trinxa des
Morràs d'en Cànaves, es
Morro d'en Cànaves, es
Morro de sa Truja, es
Mort, es Cap des Marès
Mort, Lo d’en
Morta, sa Dona
Morta, sa Dona
Morta, sa Punta de sa Dona
Morter, es
Mortes, ses Pedres
Morts, es Caló des Homes
Morts, sa Punta des Caló des Homes
Mosca, s’Hotel
Moscatell, sa Vinya des
Mosquera, Baix sa
Mosquera, es Parats de sa
Mosquera, es Sementer de sa
Mosquera, sa Mata
Mosquera, sa Rota de sa
Mosqueres, es Revolt de ses
Mosqueres, ses
Mossa, Ca na
Mossa, Can
Mossa, es Carrer de Ca
Mossa, es Corral de Ca na
Mossa, Lo de na
Mossa, sa Caseta de na
Mossa, sa Pleta de Ca
Mossa, sa Pleta de na
Mosso, es Cantó d’en
Mosso, es Rotons d’en
Mosso, Lo d’en
Mosson, es Cantó d’en
Mosson, es Jardí d’en
Mosson, Lo d’en
Mosson, s’Escar de Cas
Mosson, sa Tanca d’en
Mosson, ses Talaies d’en
Mosson, ses Talaies d’en
Mosson Antoni, el Clos de
Mosson Toni, el Clos de
Mossona, na
Mossones, ses
Mostafà, el Camp d’en
Mostafana, na
Mostatxo, es Pinaret d’en
Mostra, sa
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Motes d'Alga, ses
Muda, el Socost d’en
Muda, la Vinya d’en
Muda, Lo de Ca sa
Mular, es
Mular, sa Pesquera des
Mules, es Pins de ses
Mulet, la Sort d’en
Munt de Portopetra, es
Murada, sa Placeta de sa Porta
Murada, sa Porta
Murer, sa Barraca des
Murta, es Camp de sa
Murta d’en Bonico, es Camp de sa
Murtera, sa
Músics, sa Cova des
Mussotí, es Torrent de na
Mut, el Torrent d’en
Mut, Lo des
Mut, Lo des
Muts, sa Rota des
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N
Nadal, la Rota d’en
Nadal, sa Rota d’en
Nadal, Son
Nadala, na
Nadala, sa Punta de na
Nedador des Senyor, es
Negadissos, es
Negra, es Pins de na
Negra, es Racó de sa Punta
Negra, sa Cova
Negra, sa Punta
Negre, Can Bernadí
Negre, Can Xesc
Negre, el Cap
Negre, es Banc
Negre, es Còdol
Negre, la Rota d’en
Negre, s’Aragall des Còdol
Negre, sa Rota d’en 
Negre des Niu de s'Àguila, es
Negres, es Torrent de ses Mates
Negres, ses Coves
Negres, ses Mates
Neo, es Torrent d’en
Neo, es Torrent d’en 
Neo, Lo d’en
Neo, s’Era d’en
Neo, s’Era de Can
Neo, sa Cova de l’Amo en Domingo
Neo, sa Tanca d’en
Nét, el Rafal d’en
Nigorra, Can
Nigorra, s’Hort d’en
Nin, Can
Nin, Can
Nin, Can Toni
Nin, es Revolt de Can
Nin, es Torrent de Mestre Tià
Nin, es Torrent del Sen Tià
Nin, Lo d’en
Nin, sa Bassa de Can
Nin, sa Tanca de Can
Nines, Can Marc de ses
Niu, sa Punta des
Niu de s'Àguila, es
Niu de s’Àguila, es Negre des

Niu de s’Àguila, sa Barba des
Niu de s’Àguila, sa Punta des
Nofra Moja, Lo de na
Nofre, sa Barraca d’en
Nofre, sa Costa d’en
Nofre, sa Rota d’en
Nofre, sa Tanca des Capellà
Nofre, ses Rotes d’en
Nofre Rita, es Davallador d’en
Nofre Rita, es Racó d’en
Nofre Rita, sa Barraca d’en
Nofre Ros, Can
Noguer, es Comellar des
Noguers, es Comellar des
Noguers, sa Tanca des
Norat, Can
Noreta, sa Tanca d’en
Nostra, Davant Ca
Notxe, Ca na
Nou, Ca l’Amo en Pau des Molí
Nou, Can Simonet
Nou, el Clos
Nou, es Camí
Nou, es Carrer
Nou, es Carrer
Nou, es Cementeri
Nou, es Cementeri
Nou, es Comellar
Nou, es Corral
Nou, es Corral
Nou, es Femer
Nou, es Forn 
Nou, es Molí
Nou, es Molí de s’Hort
Nou, es Molí des Rafal
Nou, es Moll
Nou, es Pla d’en Castell
Nou, es Pou
Nou, es Pou
Nou, es Pou des Metge
Nou, es Pou des Tancat
Nou, es Racó des Rafal
Nou, es Rafal
Nou, es Rafal
Nou, es Serral
Nou, es Tancat
Nou, es Tancat
Nou, es Tancat
Nou, es Tancat
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Nou, es Tancat
Nou, es Torrent
Nou, s’Escar des Rafal
Nou, s’Hort
Nou, sa Creu des Camí
Nou, sa Pleta des Comellar
Nou, sa Vinya des Tancat
Nou, ses Rotes des Rafal
Nou, Son Danús
Nou Quartons, els
Nous, es Camí des Corrals
Nous, es Corrals
Nova, Can
Nova, el Comtès de la Casa
Nova, es Camí de sa Bassa
Nova, es Dolç de sa Torre
Nova, es Sementer de sa Bassa
Nova, la Casa
Nova, la Pleta
Nova, na
Nova, na Cosme
Nova, na Faró
Nova, s’Era
Nova, s’Escola
Nova, s’Heretat
Nova, sa Barraca
Nova, sa Bassa
Nova, sa Bassa
Nova, sa Paret
Nova, sa Paret
Nova, sa Paret
Nova, sa Plaça
Nova, sa Pleta
Nova, sa Pleta
Nova, sa Pleta
Nova, sa Rota
Nova, sa Rota
Nova, sa Rota
Nova, sa Rota
Nova, sa Rota
Nova, sa Rota
Nova, sa Rota
Nova, sa Rota
Nova, sa Rota
Nova, sa Rota
Nova, sa Rota
Nova, sa Rota
Nova, sa Rota d’en
Nova, sa Talaia de na

Nova, sa Talaiola
Nova, sa Tanca
Nova, sa Tanca
Nova, sa Tanca
Nova, sa Tanca
Nova, sa Tanca
Nova, sa Tanca
Nova, sa Tanca
Nova, sa Torre
Nova, sa Vinya
Nova, ses Talaies de na
Noves, ses Angoixes
Noves, ses Calabreses
Noves, ses Cases
Noves, ses Cases
Noves, ses Cases
Noves, ses Cases
Noves, ses Cases
Noves, ses Cases
Noves, ses Farons
Noves, ses Rotes
Noves, ses Rotes
Noves, ses Rotes
Noves, ses Rotes
Noves, ses Rotes
Noves, ses Rotes
Noves, ses Rotes
Noves, ses Tanques
Noves d’en Pere Gran, ses Rotes
Noves de Can Maimó, ses Cases
Nunó Sanç, el Comtès de
Nússol, es Tancat d’en
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O
Obladells, sa Pesquera des
Oblades, sa Pesquera de ses
Obra, ses Pedreres de l’
Obradora, es Pi de n’
Obradora, n'
Ofesa, sa Roca
Oguer, sa Rota de s’
Oguer, sa Rota de s’
Òliba, sa Cova de s’
Olier, es Racó de s’
Olier, s’Escar de s’
Oliver, So n’
Olivera, es Parat de s’
Olivera, s'
Olivera, s'
Oliveres, es Revolt de ses
Oliveres, sa Rota de ses
Oliveres, sa Rota de ses
Oliveres, ses
Oliveres, ses
Oliveres, ses
Oliveres, ses
Olivó, es Revolt de s’
Olivó, s'
Olivó, s'
Olivó, ses Voltes de s’
Olivó Vell, s'
Olla, s'
Olla, s'
Olla, s'
Olla, sa Pesquera de s’
Olla des Bastons, s'
Olla des Bastons, sa Punta de s’
Ollers, sa Banyera de n’
Olló, s'
Ombra, s'
Ombra, sa Pesquera de s’
Ombra des Pi, s'
Oms, es Caló des
Oms, es Torrent des
Onofre, es Carrer de Mestre
Or, Cala d’
Or, es Claper de sa Vedella d’
Orell, Ca n’
Orell, Ca n’
Orell, es Molí de n’

Orell, es Pins de n’
Orell, Lo de Mestre Bernat
Orell, n'
Orell, sa Pleta de n’
Orell, So n’
Orelletes, s’Escull de ses
Orelletes, sa Barba de ses 
Orelletes, sa Punta de ses
Orelletes, ses
Orells, Cas
Orells, els
Orgue, l'
Orgues, sa Cova des
Osca, s'
Ossos, sa Cova des
Ovelles, el Tancat de les
Ovelles, sa Pleta de ses
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Paco Genter, sa Barraca de l’Amo en
Padrí, sa Tanca des
Padrina, Can
Padrina, sa Tanca de sa
Padrines, Can
Padrines, na
Padrines, sa Bassa de na
Pagesa, na
Pagesa, sa
Pagesa, sa Quarterada de sa
Pai, el Rafal
Païssa, sa
Palanca, Son
Paleis
Palla, el Camp de la
Palla, el Pou del Rafal
Palla, el Rafalet
Palla, es Pes de sa
Palla, es Rafal
Palla, sa Barraca de sa
Palla, sa Bassa des Rafal
Palla, sa Pleta des Rafal
Palla, sa Punta de sa
Palla Gros, el Rafal
Paller, es Camp des
Pallera, es Camí de na
Pallera, na
Pallera, s’Aljub de na
Palleres, ses
Palles, es Blanquer d’en
Palles, es Carreró de na
Palles, es Secret d’en
Palles, es Tancat d’en
Palles, Lo d’en
Palles, s’Hortet d’en
Palles, sa Barraca d’en
Palles, sa Cova d’en
Palles, sa Pleta d’en
Palles, sa Quintana d’en
Palma, sa Carretera de
Palou, es Cingle d’en
Palou, es Davallador des Cingle d’en
Palou, na
Palou, sa Cova des Cingle d’en
Palou, sa Cova des Cingle d’en
Palou, sa Tanca d’en

Pals, es Camí des
Panxeta, Can
Paraire, sa Barraca d’en
Paraire, sa Rota d’en
Paraire, sa Torre de Can
Paraire, Son
Parat Alt, es
Parat de s'Olivera, es
Parat de s'Ullastre, es
Parat de sa Cova, es
Parat Gran, es
Paratjal, na
Paratjal, na Mig
Parats, es
Parats de sa Mosquera, es
Paredasses, ses
Pareller, Lo des
Paret, es Cap de sa
Paret, es Cap de sa
Paret, es Cap de sa
Paret, es Cap de sa
Paret, es Cap de sa
Paret, es Cap de sa
Paret, es Cap de sa
Paret, es Cap de sa
Paret, es Racó des Cap de sa
Paret, sa Barba des Cap
Paret, sa Cova des Cap de sa
Paret d'en Toni, sa
Paret de les Fonts, la
Paret de na Gosta, es Cap de
Paret des Caragol, es Cap de
Paret des Carbó, es Cap de sa
Paret des Carnatge, es Cap de sa
Paret Nova, sa
Paret Nova, sa
Paret Nova, sa
Parfanes, es Cocons de ses
Parfanes, ses
Parillo, sa Barraca des
Pariret, es Carreró de Can
Pariret, Lo d’en
Parra, Can
Parra, es Camí des Molí d’en
Parra, es Molí d’en
Parra, es Molí d’en
Parra, es Molí d’en
Parra, Lo d’en
Parra, na
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Parra, na
Parra, s’Aljub d’en
Parra, s’Era d’en
Parra, s’Era de Can
Parra, sa Barraca d’en
Parra, sa Barraca de Can
Parra, sa Barraca des Coix
Parra, sa Barraca des Metge
Parra, sa Caseta d’en
Parra, sa Placeta de Can
Parra, sa Tanca de Can
Parra Vella, na
Parres, es Carreró de ses
Parres, sa Tanca de ses 
Part d’Avall, la Tanca de
Partió, sa
Partió, sa Pesquera de sa
Pas, es Mal
Pas, es Mal
Pas, sa Roca des Mal
Pas de na Molinera, es
Pas de sa Molinera, es
Pascolí, Can
Pascolí, Lo d’en
Passa de sa Creta, sa
Passadores, ses
Passatge de les Planes, el
Passatge de na Bassola, es
Passatge de Son Llorenç, es
Passatge de Son Morlà, es
Passatge Gran, es
Pastor, s’Ullastre des
Pastor, sa Claveguera des
Pastor, sa Rota des
Pastora, es Racó de na
Pastora, na
Pastora, sa Cova de na
Patates, es Corral de ses
Patera, es Davallador de na
Patera, na
Patró, Can
Patró, sa Barraca d’en
Patró, sa Pleta d’en
Patró, sa Pleta des
Patró, sa Rota des
Patró, sa Tanca des
Patró, ses Tanquetes d’en
Patró Felip, s’Escar des
Patró Felip, sa Barraca des

Patró Felip, sa Punta des
Patró Llesco, s’Escar des
Patró Marranxa, sa Barraca des
Patró Vila, sa Barraca des
Pau, Can
Pau, es Baladrar d’en Pere
Pau, es Cantó d’en
Pau, es Carrer de la
Pau, es Comellar de Ca na
Pau, Lo d’en
Pau, na
Pau, s’Escar d’en
Pau, s’Escar de Ca na
Pau, s’Escar de Can Pere
Pau, sa Barraca d’en
Pau, sa Barraca de Mestre
Pau, sa Costa d’en
Pau, sa Tanca d’en
Pau, sa Tanca d’en Tià
Pau, ses Piconades d’en
Pau des Molí Nou, Ca l’Amo en
Pau Jaume, la Sort de
Pau Llarg, Can Miquel
Pau Porcella, sa Barraca d’en
Paulo, Ca l’Amo en Llorenç
Paulo, Ca l’Amo en Tomeu
Paulo, Can Toni
Paulo, es Camí de Son
Paulo, es Carreró de Son
Paulo, es Clos d’en
Paulo, es Secret d’en
Paulo, es Torrent d’en
Paulo, sa Barraca d’en
Paulo, Son
Pedacer, sa Tanca des
Pedacet, Can
Pedacet, na
Pedra, la Creu de
Pedra, sa
Pedra, sa
Pedra, sa Pesquera de sa
Pedra d'en Tià Batle, sa
Pedra de Llevant, sa
Pedra de Ponent, sa
Pedra des Caló des Bogit, sa
Pedra des Caló des Borgit, sa
Pedra des Caló des Moro, sa
Pedra des Peix, sa
Pedra des Penyalar, sa
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Pedra des Tonedors, sa
Pedra Desferrada, sa
Pedra Dreta, sa
Pedra Plana, sa
Pedra Roja, na
Pedra Tallada, sa
Pedra Xapada, sa
Pedra Xapada, sa
Pedrassa, sa
Pedrassa, sa
Pedrasses, ses
Pedregar, sa Tanca des
Pedregós, en
Pedregot, na
Pedrera, es Turmassot de sa
Pedrera, sa
Pedrera, sa
Pedrera, sa
Pedrera, sa
Pedrera, sa
Pedrera, sa Tanca de sa
Pedrera d'en Cornello, sa
Pedrera d'en Curt, sa
Pedrera d'en Donat, sa
Pedrera d'en Gustinel·lo, sa
Pedrera de na Guàrdies, sa
Pedrera de sa Plana, sa
Pedrera de Son Perdut, sa
Pedrera des Cap des Moro, sa
Pedrera des Faralló, sa
Pedrera des Penyalar, sa
Pedrera des Pontàs, sa
Pedrera Petita, sa
Pedrera Vella, sa
Pedreres, Can
Pedreres, es Carrer de ses
Pedreres, es Carreró de na
Pedreres, es Carreró de ses
Pedreres, es Revolt de ses
Pedreres, es Turmassot de ses
Pedreres, es Turó de ses
Pedreres, s’Aragall de ses
Pedreres, s’Era d’en
Pedreres, ses
Pedreres, ses
Pedreres, ses
Pedreres, ses
Pedreres, ses
Pedreres, ses

Pedreres, ses
Pedreres, ses
Pedreres, ses
Pedreres de l'Obra, ses
Pedreres d'en Carroja, ses
Pedreres d'en Curt, ses
Pedreres d'en Goixo, ses
Pedreres d'en Reina, ses
Pedreres de na Fonda, ses
Pedreres de sa Bassa Clota, ses
Pedreres de sa Plana, ses
Pedreres de sa Pleta Vella, ses
Pedreres de sa Vinya, ses
Pedreres des Bauç, ses
Pedreres des Castellets, ses
Pedreres des Serral Blanc, ses
Pedreres des Turó, ses
Pedreres Grans, es Carreró de ses
Pedreres Grans, ses
Pedreres Grans, ses
Pedrereta, sa
Pedrereta, sa
Pedrereta, sa Punta de sa
Pedres, ses
Pedres, ses
Pedres, ses Dues
Pedres Mortes, ses
Pedrescós, es Cocó
Pedro Pau, Can
Pedró, la Plaça del 
Peirona, na
Peix, sa Pedra des
Peixetó, es
Peixetó, es Racó des
Pelada, es Fortet de na
Pelada, na
Pelada, na
Pelada, na
Pelada, na
Pelada, s’Alt de na
Pelada, sa Costa de na
Pelades, ses
Pelaia, Can
Pelat, Can
Pelat, es Camí de Son
Pelat, Son
Pelat de na Fontanella, es
Pelat de s’Estret des Temps, es
Pelat de sa Cova des Fum, es
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Pelat des Cap des Moro, es
Pelat Fondo, Son
Pelat Gran, Son
Pèlec, el Rafal des
Pelegrí, es
Peleia, Ca na
Peleia, na
Peller, Lo des
Pelleta, Can
Pellissera, na
Pellisseres, les
Pelovella, sa
Pelovella Gran, sa
Pelovella Petita, sa
Pelovelles, ses
Penya, sa
Penya Bosca, sa
Penya d'en Gararany, sa
Penya d'en Llorenç, sa
Penya d'en Marc, sa
Penya Redona, sa
Penya Roja, sa
Penya Vermella, sa
Penyal des Ases, es
Penyalar, es
Penyalar, es
Penyalar, sa Barba des
Penyalar, sa Pedra des
Penyalar, sa Pedrera des
Penyalar, sa Punta des
Penyalar de Can Curt, es
Penyalar de So n'Amer, es
Penyes Altes, ses
Penyes Altes, ses
Penyes des Carritxar, ses
Penyes Fresques, ses
Penyes Roges, ses
Pep, es Sementer de l’Amo en
Pep, Lo d’en
Pep, Lo des Conco en
Pep, sa Pesquera d’en
Pep Carles, Ca l’Amo en
Pep Carles, Can
Pep Costa, sa Barraca d’en
Pep de Morell, Cal Sen
Pep de Morell, Lo d’en
Pep de Morell, sa Pleta d’en
Pep de Morell, sa Pleta d’en
Pep Ferrer, Can

Pep Siulano, Can
Pepa, Ca na
Pepa, Ca na
Pepa, Ca sa Tia
Pepa, Lo d’en Gustí
Pepa, s’Era de na
Pepa, sa Tanca d’en
Percs
Perdiu, Can
Perdiu, el Figueral d’en
Perdiu, es Caló d’en
Perdiu, sa Punta des Caló d’en
Perdius, es Cocó de ses
Perdius, es Cocons de ses
Perdius, es Cocons de ses
Perdius, la Rota de les
Perdius, s’Abeurador de ses
Perdiva, na
Perdiver, Lo d’en Blai
Perdut, Lo d’en
Perdut, s’Aljub de Son
Perdut, sa Pedrera de Son
Perdut, sa Pleta de Son
Perdut, Son
Pere, Can Joan
Pere, es Camí de na
Pere, la Rota d’en
Pere, Lo d’en
Pere, Lo d’en
Pere, na
Pere, na
Pere, Son
Pere Antoni, Can
Pere Antoni, es Banc d’en
Pere Antoni Comes, Can
Pere Calent, sa Barraca d’en
Pere Campaner, sa Rota d’en
Pere Comes, Can
Pere des Ases, Can
Pere Domingo, Can
Pere Ferrando, Lo de l’Amo en
Pere Gran, Lo d’en
Pere Gran, sa Barraca d’en
Pere Gran, ses Rotes Noves d’en
Pere Gros, Can
Pere Gustí, Can
Pere Ignasi, Can
Pere Ignasi, sa Cova d’en
Pere Joan, Can
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Pere Joan Content, sa Falç d’en
Pere Joan des Tarongers, Can
Pere Madona, es Turó d’en
Pere Mas, s’Escar de Can
Pere Mas, sa Barraca d’en
Pere Mir, s’Escar de Can
Pere Mir, sa Cova d’en
Pere Pau, es Baladrar d’en
Pere Pau, s’Escar de Can
Pere Petita, s’Escar d’en
Pere Rado, sa Barraca d’en
Pere Sanç, Can
Pere Sanç, es Coll d’en
Pere Sord, es Torrent d’en
Pere Vinyes, s’Escar del Sen
Pere Xesc, es Serral d’en
Pere Xina, Can
Pere Xina, sa Costa d’en
Pere Xurí, Can
Perelló, sa Tanca d’en
Perellona, na
Perellones, ses
Pereres, es Garrover de ses
Pereres, sa Tanca de ses
Pereres, ses
Peres Petites, ses
Peret, sa Rota d’en
Pereta, es Cantó d’en
Peretes, ses
Perets, Can
Perets, Cas
Perets, es Pou de Cas
Perico, es Campàs d’en
Perico, es Molí d’en
Perico, sa Torre d’en
Perico Pomar, sa Barraca d’en
Perico Pomar, sa Talaia d’en
Pericona, na
Peris, es Clot d’en
Perlo, es Campàs d’en
Perlo, es Corral d’en
Perlo, es Racó d’en
Perlo, es Revolt d’en
Perlo, Lo d’en
Perlo, sa Pesquera d’en
Perlo, sa Pesquera d’en
Perlo, sa Pleta d’en
Perota, Ca na
Perovella, sa 

Pes de sa Palla, es
Pesal, Lo d’en
Pesal, Lo d’en
Pesquera, sa
Pesquera Alta, sa
Pesquera Baixa, sa
Pesquera Baixa, sa
Pesquera d'en Barragot, sa
Pesquera d'en Benet, sa
Pesquera d'en Boguet, sa
Pesquera d'en Boguet, sa
Pesquera d'en Busques, sa
Pesquera d'en Cama, sa
Pesquera d'en Damià, sa
Pesquera d'en Fesol, sa
Pesquera d'en Franco, sa
Pesquera d'en Jaume Antoni, sa
Pesquera d'en Lluís, sa
Pesquera d'en Maixura, sa
Pesquera d'en Marinons, sa
Pesquera d'en Moreno, sa
Pesquera d'en Pep, sa
Pesquera d'en Perlo, sa
Pesquera d'en Perlo, sa
Pesquera d'en Ròssecs, sa
Pesquera d'en Soler, sa
Pesquera d'en Tià Xico, sa
Pesquera d'en Xico, sa
Pesquera de Ca na Marçala, sa
Pesquera de Cala Galiota, sa
Pesquera de Llevant, sa
Pesquera de Llevant, sa
Pesquera de Mestre Tomeu Torres, sa
Pesquera de na Morga, sa
Pesquera de Ponent, sa
Pesquera de Ponent, sa
Pesquera de Ponent, sa
Pesquera de Ponent, sa
Pesquera de s'Escull, sa
Pesquera de s'Illot, sa
Pesquera de s'Illot, sa
Pesquera de s'Olla, sa
Pesquera de s'Ombra, sa
Pesquera de s'Ullastre, sa
Pesquera de sa Corda, sa
Pesquera de sa Madona, sa
Pesquera de sa Partió, sa
Pesquera de sa Pedra, sa
Pesquera de sa Roca, sa
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Pesquera de sa Senyora, sa
Pesquera de sa Síquia, sa
Pesquera de sa Solta, sa
Pesquera de ses Cadenes, sa
Pesquera de ses Cànteres, sa
Pesquera de ses Canyes, sa
Pesquera de ses Coves Roges, sa
Pesquera de ses Llisses, sa
Pesquera de ses Llisses, sa
Pesquera de ses Llisses, sa
Pesquera de ses Llisses, sa
Pesquera de ses Llisses, sa
Pesquera de ses Llisses, sa
Pesquera de ses Oblades, sa
Pesquera de ses Roques, sa
Pesquera de ses Salpes, sa
Pesquera de ses Salpes, sa
Pesquera de ses Xernes, sa
Pesquera del Ratero
Pesquera dels Mabres, la Rota de la
Pesquera des Blanquer, sa
Pesquera des Buits, sa
Pesquera des Canyar, sa
Pesquera des Corb Marí, sa
Pesquera des Corral, sa
Pesquera des Corral des Far, sa
Pesquera des Cotxe, sa
Pesquera des Faralló, sa
Pesquera des Forat, sa
Pesquera des Forat, sa
Pesquera des Forn, sa
Pesquera des Forner, sa
Pesquera des Forner, sa
Pesquera des Mabres, sa
Pesquera des Mabres, sa
Pesquera des Mabres, sa
Pesquera des Manescal, sa
Pesquera des Manescal, sa
Pesquera des Metge, sa
Pesquera des Mular, sa
Pesquera des Obladells, sa
Pesquera des Pi, sa
Pesquera des Pont, sa
Pesquera des Racó, sa
Pesquera des Sard, sa
Pesquera des Sards, sa
Pesquera des Sards, sa
Pesquera des Sards, sa
Pesquera des Secret, sa

Pesquera des Telèfon, sa
Pesquera des Tords Magres, sa
Pesquera des Vapor, sa
Pesquera Major, sa
Pesquera Petita, sa
Pesta, sa Casa d’en
Petit, Ca n’Andreu
Petit, Cal Reiet
Petit, Cala en Tugores
Petit, el Camp d’en Bover
Petit, el Pontàs
Petit, es Caló
Petit, es Cap des Moro
Petit, es Caragoler
Petit, es Carbó
Petit, es Cau
Petit, es Coll Marí
Petit, es Corb Marí
Petit, es Matar
Petit, es Mig Cocó
Petit, es Molí
Petit, es Pi des Corb
Petit, es Pinaret
Petit, es Pont
Petit, es Pouàs
Petit, es Sementer des Matar
Petit, es Talaiot
Petit, na Borràs
Petit, s’Illot
Petit, sa Pleta de n’Andreu
Petit, sa Tanca d’en Toni
Petit, ses Roques des Carbó
Petit, Son Coves
Petit, Son Ferreret
Petit, Son Garrot
Petit, Son Ponç
Petit, Son Pulla
Petit de na Moltona, s’Illot
Petit des Racó d'en Xesc, s’Illot
Petita, es Carreró de na
Petita, n’Amera
Petita, n’Estela
Petita, na Belenguera
Petita, na Cibolla
Petita, na Conca
Petita, na Gosta
Petita, na Guinavetera
Petita, na Jaume
Petita, na Micola
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Petita, na Silvestre
Petita, s’Escar d’en Pere
Petita, sa Cova
Petita, sa Cova
Petita, sa Font
Petita, sa Marina
Petita, sa Pedrera
Petita, sa Pelovella
Petita, sa Pesquera
Petita, sa Pleta
Petita, sa Pleta
Petita, sa Pleta
Petita, sa Pleta
Petita, sa Pleta
Petita, sa Punta
Petita, sa Punta
Petita, sa Punta
Petita, sa Punta
Petita, sa Revellada
Petita, sa Talaia
Petita, sa Tanca
Petita, sa Tanca
Petita, ses Talaies de n’Amera
Petites, ses Garines 
Petites, ses Mascarelles
Petites, ses Peres
Petits, els Plans
Petits, es Castellets
Pi, Cas
Pi, es
Pi, es
Pi, es
Pi, es Camí de sa Rota des
Pi, es Camp des
Pi, es Revolt des
Pi, es Serral des
Pi, es Tancat des
Pi, la Tanca del
Pi, s’Ombra des
Pi, sa Costa de sa Rota des
Pi, sa Cova des
Pi, sa Pesquera des
Pi, sa Pleta de Cas
Pi, sa Rota des
Pi, sa Rota des
Pi, sa Rota des
Pi, sa Talaia des
Pi, sa Tanca de Baix des
Pi, sa Tanca des

Pi Calent, es
Pi d'en Cordella, es
Pi d'en Serral, es
Pi de l'Amo en Lluc, es
Pi de n'Abladora, es
Pi de n'Escolana, es
Pi de n'Obradora, es
Pi de s'Estret, es
Pi de sa Creu, es
Pi de sa Senyora, es
Pi del Jai, el
Pi des Bosquet, es
Pi des Camp des Serral, es
Pi des Corb, es
Pi des Corb, es Esfondrats des
Pi des Corb, sa Cova des
Pi des Corb, sa Pleta des
Pi des Corb Gran, es
Pi des Corb Petit, es
Pi des Creuers, es
Pi des Forner, es
Pi des Gegant, es
Pi des Jai Toni, es
Pi Gros, es
Pi Gros, es
Pi Gros, es
Pi Gros, es
Pi Gros, es
Pi Gros d'en Barres, es
Pi Socarrat, es
Pi Verer, es
Piano, Cas
Pica, es Racó de sa Font de sa
Pica, sa Font de sa
Pica Redona, sa
Piconades, ses
Piconades d'en Pau, ses
Picòs, es
Picòs, sa Cova des
Picot, es
Piedat, la
Pietat, es Molí de la
Pietat, la
Pietat, s’Hort de la
Pietat, ses Barraques de la
Pigi, na
Pinar, es
Pinar, es
Pinar, es Camí des
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Pinar, na
Pinar, sa Bassa des
Pinar d'en Bonico, es
Pinar d'en Tous, es
Pinar de na Serral, el 
Pinar des Mojaral, es
Pinaret, es
Pinaret d'en Blai Blai, es
Pinaret d'en Carroja, es
Pinaret d'en Coa, es
Pinaret d'en Ferrando, es
Pinaret d'en Lindo, es
Pinaret d'en Moja, es
Pinaret d'en Morlà, es
Pinaret d'en Mostatxo, es
Pinaret d'en Ponç, es
Pinaret d'en Poncet, es
Pinaret d'en Ranqueta, es
Pinaret d'en Rave, es
Pinaret de l'Amo en Xisco, es
Pinaret de sa Magnèsia, es
Pinaret des Faroler, es
Pinaret Gran, es
Pinaret Petit, es
Pinaró de Can Generè, es
Pinarons, es
Pinarons, es Cocó des
Pinco, es Carreró d’en
Pins, Can
Pins, es
Pins, es
Pins, es
Pins, es Pins des
Pins, es Turó des
Pins, la Bassa dels
Pins, Lo de Cas
Pins, Lo des
Pins, sa Rota des
Pins, sa Tanca des
Pins d'en Barraixet, es
Pins d'en Bernat Banyeta, es
Pins d'en Beu, es
Pins d'en Blaia, es
Pins d'en Bonico, es
Pins d'en Bonjesús, es
Pins d'en Brut, es
Pins d'en Cama, es
Pins d'en Coa, es
Pins d'en Coix, es

Pins d'en Coix, es
Pins d'en Colomí, es
Pins d'en Cosme, es
Pins d'en Costa, es
Pins d'en Jaume Lluc, es
Pins d'en Maimó, es
Pins d'en Miquel Coix, es
Pins d'en Moll, es
Pins d'en Rave, es
Pins d'en Rutla, es
Pins d'en Vidal, es
Pins de Can Marranxa, es
Pins de Can Sabater, es
Pins de Can Serrilles, es
Pins de Cas Coix, es
Pins de Cas Majoral, es
Pins de l'Amo en Jordi, es
Pins de l'Amo en Lluc, es
Pins de n'Aixeta, es
Pins de n'Orell, es
Pins de na Mira, es
Pins de na Negra, es
Pins de na Suau, es
Pins de na Vidala, es
Pins de ses Fosses, es
Pins de ses Frites, es
Pins de ses Gelades, es
Pins de ses Mules, es
Pins des Camp Roig, es
Pins des Coll, es
Pins des Morralet, es
Pins des Pins, es
Pins des Xebel·linar, es
Pins Grans, es
Pins Grossos, es
Pinta, Son
Pipes, es Carreró de Can
Pipes, es Clot d’en
Pipes, es Torrent d’en
Pipes, s’Era de Can
Pipes, s’Escar d’en
Piquer, s’Escar d’en Rafel
Piquers, Lo des
Piquetes, es Dolç de ses
Piquetes, es Faralló de ses
Piquetes, es Racó de ses
Piquetes, es Torrentell de ses
Piquetes, es Vairat de ses
Piquetes, ses
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Piquetes, ses
Piris, es Camí de Son
Piris, sa Pleta d’en
Piris, Son
Piris Vell, Son
Pitja, na
Pla, es Cocó
Pla, es Cocó
Pla d'en Campos, es
Pla d’en Castell, es Pou des
Pla d’en Castell, es Salat des
Pla d'en Castell Nou, es
Pla d'en Castell Vell, es
Pla d'en Pujol, es
Plaça, s’Escar de l’Amo en Miquel de 
sa
Plaça, sa
Plaça, sa
Plaça, sa Barraca de l’Amo en Miquel 
de 
............................................................. 
sa
Plaça d'en Gaià, la
Plaça de la Canal, sa
Plaça de la Carnisseria, la
Plaça de la Teulera, la
Plaça de ses Creus, sa
Plaça del Pedró, la
Plaça del Pou de Baix, la
Plaça del Sucrer, la
Plaça des Arbres, sa
Plaça des Porcs, sa
Plaça des Porcs, sa
Plaça des Pou, sa
Plaça des Toros, sa
Plaça Major, sa
Plaça Nova, sa
Plaça Vella, sa
Placeta d'en Llaneres, sa
Placeta de Can Colovet, sa
Placeta de Can Parra, sa
Placeta de la Canal, sa
Placeta de s'Escola, sa
Placeta de s'Escola Vella, s'
Placeta de sa Canal, sa
Placeta de sa Porta Murada, sa
Placeta del Rafalet, la
Placeta des Porcs, sa
Placeta des Tren, sa

Plana, es Esculls de sa
Plana, es Pont de sa
Plana, es Torrent de sa Cova de sa
Plana, na
Plana, sa
Plana, sa Cova de sa
Plana, sa Pedra 
Plana, sa Pedrera de sa
Plana, sa Punta de sa
Plana, sa Rota
Plana, sa Rota
Plana, sa Tenassa
Plana, ses Pedreres de sa
Planada, sa
Planes, el Passatge de les
Planes, es Racó de na
Planes, les
Planes, na
Planes, na
Planes, na
Planes, ses Rotes
Plans de les Salines, els
Plans Grossos, els
Plans Petits, els
Platges, es Camí de ses
Platges, sa Pleta de ses
Platges, ses
Platgeta, sa
Platja, es Pou de sa
Platja, es Pouet de sa
Platja, sa
Platja, sa
Platja des Caragol, sa
Platja des Carbó, sa
Platja des Dolç, sa
Platja des Estanys, sa
Platja des Marquès, sa
Platja des Molí de s'Estany, sa
Platjola, sa
Pleta, el Tancat de la
Pleta, es Clot de sa
Pleta, es Sementer de sa
Pleta, es Tancat de sa
Pleta, la
Pleta, la
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
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Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa
Pleta, sa Bassa de sa
Pleta, sa Tanca de sa
Pleta, ses Tanques de sa
Pleta Comuna, sa
Pleta d'en Banyeta, sa
Pleta d'en Barrió, sa
Pleta d'en Beato, sa
Pleta d'en Benet Bassa, sa
Pleta d'en Beu, sa
Pleta d'en Boguet, sa
Pleta d'en Bonico, sa
Pleta d'en Bonico, sa
Pleta d'en Bonjesús, sa
Pleta d'en Bossa, sa
Pleta d'en Carles, la
Pleta d'en Ceba, sa
Pleta d'en Clar, sa
Pleta d'en Clar, sa
Pleta d'en Coloma, sa
Pleta d'en Colombars, la

Pleta d'en Damià Domingo, sa
Pleta d'en Feo, sa
Pleta d'en Ferrando, sa
Pleta d'en Galerí, sa
Pleta d'en Gustí Blonquet, sa
Pleta d'en Jaume Antoni, sa
Pleta d'en Llaneres, sa
Pleta d'en Magí, la
Pleta d'en Maimó, sa
Pleta d'en Maleit, sa
Pleta d'en Manresa, sa
Pleta d'en Manresa, sa
Pleta d'en Marimon, sa
Pleta d'en Metles, sa
Pleta d'en Miquerillo, sa
Pleta d'en Moll, sa
Pleta d'en Palles, sa
Pleta d'en Patró, sa
Pleta d'en Pep de Morell, sa
Pleta d'en Pep de Morell, sa
Pleta d'en Perlo, sa
Pleta d'en Piris, sa
Pleta d'en Polla, sa
Pleta d'en Pubil, sa
Pleta d'en Relló, sa
Pleta d'en Roca, sa
Pleta d'en Roig, sa
Pleta d'en Rovellat, sa
Pleta d'en Sales, sa
Pleta d'en Timpanyo, sa
Pleta d'en Tòfol, sa
Pleta d'en Tòfol, sa
Pleta d'en Vermell, sa
Pleta d'en Vidal, sa
Pleta d'en Vives, sa
Pleta d'en Vives, sa
Pleta d'en Ximena, sa
Pleta d'en Xina, sa
Pleta de Ca na Mossa, sa
Pleta de Can Barres, sa
Pleta de Can Carles, sa
Pleta de Can Llis, sa
Pleta de Can Marc, sa
Pleta de Can Mel, sa
Pleta de Can Mercadal, sa
Pleta de Can Moll, sa
Pleta de Can Reina, sa
Pleta de Can Roca, sa
Pleta de Cas Bauç, sa
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Pleta de Cas Bauç, sa
Pleta de Cas Coix, sa
Pleta de Cas Mojaral, sa
Pleta de Cas Pi, sa
Pleta de l'Amo Andreu, sa
Pleta de l'Amo Antoni Vidal, sa
Pleta  de  l'Amo  en  Joan  des  Camp 
................................................. Lledó, 
sa
Pleta de l'Amo en Lluc Cordella, sa
Pleta de Morell, es Camí de sa
Pleta de Morell, sa
Pleta de Morellet, sa
Pleta de n'Andreu Petit, sa
Pleta de n'Orell, sa
Pleta de na Beata, sa
Pleta de na Beata, sa
Pleta de na Burguera, sa
Pleta de na Lluca, sa
Pleta de na Mossa, sa
Pleta de na Pou, sa
Pleta de na Set, sa
Pleta de na Timonera, sa
Pleta de sa Conillera, sa
Pleta de sa Jaia, sa
Pleta de sa Madona Coloma, sa
Pleta de sa Madona Lluca, sa
Pleta de sa Punta, sa
Pleta de sa Tanca, sa
Pleta de sa Torre, sa
Pleta de sa Torre, sa
Pleta de sa Vall, sa
Pleta de ses Bacives, sa
Pleta de ses Estepes, sa
Pleta de ses Frites, sa
Pleta de ses Gatoves, sa
Pleta de ses Ovelles, sa
Pleta de ses Platges, sa
Pleta de ses Rotes, sa
Pleta de ses Sivines, sa
Pleta de ses Tancasses, sa
Pleta de Son Ferrer, sa
Pleta de Son Marimon, sa
Pleta de Son Perdut, sa
Pleta del Codolar, la
Pleta del Rafalet, el Clos de la
Pleta del Tancat de les Figueres, la
Pleta dels Porcs, la
Pleta des Cards, sa

Pleta des Cards, sa Cova de sa
Pleta des Comellar de s'Aljub, sa
Pleta des Comellar Nou, sa
Pleta des Corb, sa
Pleta des Fortí, sa
Pleta des Galiner, sa
Pleta des Molí, sa
Pleta des Patró, sa
Pleta des Pi des Corb, sa
Pleta des Porcs, sa
Pleta des Rafal Palla, sa
Pleta des Revolt, sa
Pleta des Santanyiner, sa
Pleta des Talaiol, sa
Pleta des Ullastres, sa
Pleta des Ullastres, sa
Pleta des Ullastres, sa
Pleta des Ullastres, sa
Pleta des Xebel·linar, sa
Pleta des Xots, sa
Pleta des Xots, sa
Pleta Gran, sa
Pleta Gran, sa
Pleta Gran, sa
Pleta Gran, sa
Pleta Gran, sa Cova de sa
Pleta Morell, sa
Pleta Morellet, sa
Pleta Nova, la
Pleta Nova, sa
Pleta Nova, sa
Pleta Nova, sa
Pleta Petita, sa
Pleta Petita, sa
Pleta Petita, sa
Pleta Petita, sa 
Pleta Petita, sa
Pleta Rasa, sa
Pleta Redona, sa
Pleta Redona, sa
Pleta Redona, sa
Pleta Vella, sa
Pleta Vella, sa
Pleta Vella, sa Cova de sa
Pleta Vella, ses Pedreres de sa
Pletes, ses
Pletes, ses
Pletes, ses
Pletes, ses
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Pletes d'en Banyeta, ses
Pletes d'en Cama, ses
Pletes d'en Cavella, ses
Pletes d'en Toni Jordi, ses
Pletes de l'Amo en Jeroni, ses
Pletes de Son Salom, ses
Pleteta, sa
Pletó, es
Pletó, es
Pletó, es
Pletó, es
Pletó, es
Pletó, es
Pletó, es
Pletó, es
Pletó, es
Pletó, es
Pletó, es
Pletó, es
Pletó, es
Pletó, es
Pletó, es
Pletó, es
Pletó, sa Tanca de Baix des
Pletó d'en Blonquet, es
Pletó d'en Bonjesús, es
Pletó de ses Cases, es
Pletó de ses Cases, es
Pletó des Porcs, es
Pletó des Xots, es
Poca, el Camí de l’Alqueria
Poca, l’Alqueria
Poco, Can
Poco, es Carreró d’en
Poco, Son
Pol, Can
Poll, Can
Polla, es Magraner d’en
Polla, es Molí d’en
Polla, es Molí d’en
Polla, es Molí de Can
Polla, Lo d’en
Polla, sa Barrera d’en
Polla, sa Conca d’en
Polla, sa Figuera d’en
Polla, sa Pleta d’en
Polla, sa Torre d’en
Polla, sa Torre d’en
Pomar, sa Barraca d’en Perico

Pomar, sa Talaia d’en Perico
Pomeres, ses
Ponç, es Camí de sa Bassa d’en
Ponç, es Pinaret d’en
Ponç, es Quartó d’en
Ponç, es Torrent d’en Jaume
Ponç, la Bassa d’en
Ponç, s’Era de Son
Ponç, s’Ullastre de Son
Ponç, sa Barraca de Son
Ponç, sa Barraca de Son
Ponç, sa Bassa d’en
Ponç, sa Cova de Son
Ponç, sa Sínia d’en Tià
Ponç, Son
Ponç, Son
Ponç, Son Cosme
Ponç de sa Marina, Son
Ponç Petit, Son
Ponç Poncet, Can
Ponç Vell, Son
Poncet, Can Bernat
Poncet, Can Ponç
Poncet, es Pinaret d’en
Poncet, es Sementer d’en
Poncet, es Torrent d’en
Poncet, Lo d’en
Poncet, s’Hort d’en
Ponceta, na
Poncets, Lo des
Ponços, es Torrent des
Ponços, s’Era des
Ponent, es Castellet de
Ponent, sa Pedra de
Ponent, sa Pesquera de
Ponent, sa Pesquera de
Ponent, sa Pesquera de
Ponent, sa Pesquera de
Ponent, sa Punta de
Ponent, sa Punta de
Ponent, sa Punta de
Ponent, ses Roques de
Pont, es
Pont, es Camí des
Pont, es Molí des
Pont, es Racó de sa Punta des
Pont, sa Pesquera des
Pont, sa Punta des
Pont, sa Punta des
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Pont, sa Quarterada des
Pont d'Allà Baix, es
Pont d'Aquí Prop, es
Pont d'en Bandera, es
Pont d'en Barrió, es
Pont de Cala Figuereta, es
Pont de Can Llaneres, es
Pont de Can Rafel Benet, es
Pont de sa Plana, es
Pont de ses Vencs, es
Pont des Torrent, es
Pont Gros, es
Pont Petit, es
Pontàs, el Caló del
Pontàs, es
Pontàs, es
Pontàs, es Carrer des
Pontàs, s’Arc des
Pontàs, sa Cova des
Pontàs, sa Pedrera des
Pontàs de Prop, el
Pontàs Gran, el
Pontàs Petit, el
Pontet de sa Conca, es
Ponts, es
Porc, el Camí del
Porcella, la Quarterada d’en
Porcella, sa Barraca d’en Pau
Porcs, es Corral des
Porcs, es Pletó des
Porcs, es Rafal des
Porcs, es Torrent des
Porcs, la Pleta dels
Porcs, sa Barraca des
Porcs, sa Barraca des
Porcs, sa Cova des
Porcs, sa Cova des
Porcs, sa Plaça des
Porcs, sa Plaça des
Porcs, sa Placeta des
Porcs, sa Pleta des
Porcs, sa Tanca des
Porcs, ses Coves des
Porfessó, es Camí de sa
Porfiona, es Coll de sa
Porquenyes, ses Figueres
Porquerenya, na
Porquerenyes, ses
Porrassaret, Lo des

Porrassaret, Lo des
Porrassaretes, Ca ses
Porrasses, la Rota de les
Porrasset, el
Porsaret, es
Port, es
Port, es
Port, es
Port, sa Punta des
Port, ses Figueres des
Port, ses Rotes des
Porta, Son
Porta Murada, sa
Porta Murada, sa Placeta de sa
Porta Roja, sa
Portell, Can
Portell, es Carrer d’en
Portell, es Molí d’en
Portell, es Torrent des
Portell, es Turons d’en
Portell, Lo d’en
Portell, sa Barraca d’en
Portell, sa Costa d’en
Portell d'en Clar, es
Portell de sa Senyora, es
Portell des Mig, es
Portell des Mig, sa Rota des
Portella, es Molí d’en
Portella, es Molí de na
Portes, la Sort d’en
Portet, es
Portet, es
Portopetra
Portopetra, es Espessos de
Portopetra, es Munt de
Portopetra, na
Portopetra, sa Carretera de
Portopetres, ses
Portopetro
Portopetro, el Camí de
Portopetro, les Rotes de
Porxo, sa Tanca des
Porxo d'en Canonge, es
Porxo de na Vidala, es
Possessió d'en Joan Vadora, la
Possessió d'en Malferit, la
Possessió dels Fadrins, la
Post, sa
Post, sa
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Potada des Gegant, sa
Potecari, Lo d’en
Potecari, sa Vinya des
Potecari Benet, sa Tanca des
Pou, el
Pou, es
Pou, es
Pou, es Caló des
Pou, es Camí des
Pou, es Camp des
Pou, es Camp des
Pou, es Camp des
Pou, es Pou des Camí des
Pou, es Tancat de na
Pou, es Torrent d’en Cosme
Pou, es Torrent des
Pou, la Tanqueta del
Pou, les Tanques del
Pou, na
Pou, na
Pou, na
Pou, na
Pou, sa Bassa des
Pou, sa Costa d’en Cosme
Pou, sa Plaça des
Pou, sa Pleta de na
Pou, sa Tanca des
Pou, sa Tanca des
Pou, sa Tanca des
Pou, sa Tanca des
Pou, sa Tanca des
Pou Comú, el
Pou d’Allà Baix, la Bassa del
Pou d'Allà Baix, el
Pou d'en Belard, es
Pou d'en Caietano, es
Pou d'en Cama, es
Pou d'en Gató, es
Pou d'en Talaia, es
Pou d'en Verdera, es
Pou de Baix, es
Pou de Baix, la Plaça del
Pou de Baix de s'Hort, es
Pou de Ca na Frare, es
Pou de Cala en Tugores, es
Pou de Cala Santanyí, es
Pou de Cas Perets, es
Pou de Mar, el
Pou de na Frare, es

Pou de na Gosta, es
Pou de s'Hort, es
Pou de sa Cova des Drac, es
Pou de sa Font Redona, es
Pou de sa Marina, es
Pou de sa Platja, es
Pou de sa Talaiola, es
Pou de ses Barberanes, es
Pou de Son Durí, es
Pou de Son Morlà, es
Pou del Rafal Palla, el
Pou del Rei, el Camp del
Pou del Rei, es
Pou del Rei, es Albellons des
Pou del Rei, es Camí des
Pou del Rei, sa Canal des
Pou des Bonys, es
Pou des Camí des Pou, es
Pou des Guaret Vell, es
Pou des Llorer, es
Pou des Metge Nou, es
Pou des Pla d'en Castell, es
Pou des Tancat Nou, es
Pou Juà, es
Pou Morisc, es
Pou Nou, es
Pou Nou, es
Pou Salat, es
Pou Vell, es
Pouàs, es
Pouàs, es
Pouàs, es Camí des
Pouàs Gran, es
Pouàs Petit, es
Pouet, es
Pouet, es
Pouet, es
Pouet, s’Albelló des
Pouet, sa Rota des
Pouet d’en Blanca, el
Pouet de na Fontanella, es
Pouet de sa Platja, es
Pouet de ses Tórteres, es
Preciosa, na
Presó, es Carrer de sa
Presó, sa
Presos, sa Carretera des
Prim, Son
Prima, es Comellar de na
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Prima, na
Prima, sa Punta
Primera Punta, sa
Proenç, el Torrent d’en
Proenç, es Carreró de Son
Proenç, sa Tanca d’en
Proenç, Son
Proïssos, sa Punta des
Prop, el Pontàs de
Prop, es Closos d’Aquí
Prop, es Pont d’Aquí
Prop, sa Tanca de
Pruneres, Lo d’en
Pruneres, Lo de ses
Pruneres, sa Tanca de ses
Pruneres, ses
Puaters, es Tirany des
Puaters, sa Tanca des Tirany des
Pubil, Can
Pubil, Can
Pubil, sa Barraca d’en
Pubil, sa Pleta d’en
Pubila, Can
Puça, Can
Puça, es Coll de na
Puig, Ca l’Amo en Jaume
Puig, Can Biel
Puig, Can Tià
Puig, es Molí des
Puig, na
Puig, sa Barraca des Sord
Puig, Son
Puig d'en Maimó, es
Puig de la Victòria, el
Puig de sa Talaia, es
Puig de ses Donardes, es
Puig Gros, es
Puig Gros, es Camí des
Pujador, s’Ullastre
Pujador de sa Torre, es
Pujaleta, Can Joan
Pujol, el Clos d’en
Pujol, es
Pujol, es Creuer des
Pujol, es Creuers des
Pujol, es Molí des
Pujol, es Pla d’en
Pujol, s’Era de Son
Pujol, sa Bassa des 

Pujol, sa Costa des
Pujol, sa Travessia des
Pujol, Son
Pujol d'en Fidever, es
Pujol d'en Fullana, es
Pujol d'en Generè, es
Pujol d'en Relleta, es
Pujol d'en Rito, es
Pujol de ses Frites, es
Pujol de Son Vent, es
Pujol Vell, es
Pujola, na
Pujola, na
Pujola, Son
Pujoleta, Lo d’en
Pujoleta, Lo d’en
Pujolets, es
Pujolets, es Rotó des
Pulla, es Camí de Son
Pulla, es Cuitor de Son
Pulla, s’Aljub de Son
Pulla, sa Barraca d’en
Pulla, sa Barraca d’en Llorenç
Pulla, sa Tanca d’en
Pulla, Son
Pulla Petit, Son
Punta, Ca na
Punta, el Camp de la
Punta, es Camí de sa
Punta, es Cantó de na
Punta, es Cantó de Son
Punta, es Cocó de sa
Punta, es Sementer de sa
Punta, s’Hort de sa
Punta, sa
Punta, sa
Punta, sa
Punta, sa
Punta, sa
Punta, sa
Punta, sa
Punta, sa Barraca de sa
Punta, sa Bassa de sa
Punta, sa Costa de sa
Punta, sa Pleta de sa
Punta, sa Primera
Punta, sa Raconada de sa
Punta, sa Tanca de sa
Punta, ses Talaies de sa
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Punta, Son
Punta Alfàbia, sa
Punta Alta, sa
Punta Alta, sa
Punta Baixa, sa
Punta Curta, sa
Punta d'Alfàbia, sa
Punta d'Alga, sa
Punta d'en Cànaves, sa
Punta d'en Felip, sa
Punta d'en Garrot, sa
Punta d'en Miquel Vetla, sa
Punta d'en Terra, sa
Punta d'en Tomeu des Sord, sa
Punta d'en Vetla, sa
Punta de Cala en Grell, sa
Punta de Cala en Tugores, sa
Punta de Cala en Tugores, sa
Punta de Cala Figuereta, sa
Punta de Cala Figuereta, sa
Punta de Cala Galiota, sa
Punta de Cala Llombards, sa
Punta de Cala Llonga, sa
Punta de Can Barragot, sa
Punta de Fora, sa
Punta de l'Albardà, la
Punta de la Cova del Bergantí, la
Punta de Llebeig, sa
Punta de Llevant, sa
Punta de Migjorn, sa
Punta de na Boda, sa
Punta de na Fontanella, sa
Punta de na Malfenera
Punta de na Milà, sa
Punta de na Nadala, sa
Punta de na Tianeta, sa
Punta de Ponent, sa
Punta de Ponent, sa
Punta de Ponent, sa
Punta de s'Albardà, sa
Punta de s'Alfàbia, sa
Punta de s'Almunia, sa
Punta de s'Amarador, sa
Punta de s'Aranyó, sa
Punta de s'Estret des Temps, sa
Punta de s'Illot, sa
Punta de s'Illot de Can Curt, sa
Punta de s'Olla des Bastons, sa
Punta de sa Bagasseta, sa

Punta de sa Bala, sa
Punta de sa Barca Trencada, sa
Punta de sa Bassa des Cabots, sa
Punta de sa Cala, sa
Punta de sa Cala, sa
Punta de sa Cossia, sa
Punta de sa Cova, sa
Punta de sa Cova Blanca, sa
Punta de sa Creta, sa
Punta de sa Creu, sa
Punta de sa Creu, sa
Punta de sa Curia, sa
Punta de sa Curria, sa
Punta de sa Dent, sa
Punta de sa Dona Morta, sa
Punta de sa Galera, sa
Punta de sa Galera, sa
Punta de sa Guàrdia, sa
Punta de sa Jonquera, sa
Punta de sa Lleva, sa
Punta de sa Marina, sa
Punta de sa Mata, sa
Punta de sa Palla, sa
Punta de sa Pedrereta, sa
Punta de sa Plana, sa
Punta de sa Síquia, sa
Punta de sa Torre, sa
Punta de ses Arades, sa
Punta de ses Falconeres, sa
Punta de ses Gatoves, sa
Punta de ses Guàrdies, sa
Punta de ses Mascarelles, sa
Punta de ses Orelletes, sa
Punta de ses Puntetes, sa
Punta de ses Roques, sa
Punta de So n'Amer, sa
Punta del Serral, la
Punta dels Proïssos, la
Punta des Adolços, sa
Punta des Ases, sa
Punta des Bancassos, sa
Punta des Bauç, sa
Punta des Blanquer, sa
Punta des Bufador, sa
Punta des Bufador, sa
Punta des Caló d'en Perdiu, sa
Punta des Caló de ses Agulles, sa
Punta des Caló de ses Egües, sa
Punta des Caló des Bogit, sa
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Punta des Caló des Borgit, sa
Punta des Caló des Homes Morts, sa
Punta des Caló des Moix, sa
Punta des Caló des Moro, sa
Punta des Calons Grans, sa
Punta des Cap des Moro, sa
Punta des Cap des Sol, sa
Punta des Caragoler, sa
Punta des Carbó, sa
Punta des Carregador, sa
Punta des Carregador, sa
Punta des Castellet, sa
Punta des Cavall, es
Punta des Cingle des Cabrit, sa
Punta des Cingle des Cabrits, sa
Punta des Coconar, sa
Punta des Corb Marí, sa
Punta des Eriçons, sa
Punta des Eriçons, sa Rambada de sa
Punta des Esculls, sa
Punta des Far, sa Falç de sa
Punta des Faralló, sa
Punta des Forn, sa
Punta des Fort, sa
Punta des Fortí, sa
Punta des Frontet, sa
Punta des Guix, sa
Punta des Homes, sa
Punta des Lladre, sa
Punta des Màrmols, sa
Punta des Màrmols, sa
Punta des Mecànic, sa
Punta des Mig, sa
Punta des Mig, sa
Punta des Mig, sa
Punta des Mig, sa
Punta des Mig, sa
Punta des Mig, sa
Punta des Mig, sa
Punta des Mojaral, es Racó de sa
Punta des Mojaral, sa
Punta des Niu, sa
Punta des Niu de s'Àguila, sa
Punta des Patró Felip, sa
Punta des Penyalar, sa
Punta des Pont, es Racó de sa
Punta des Pont, sa
Punta des Pont, sa
Punta des Port, sa

Punta des Racó de sa Punta Mitjana, 
............................................................ sa
Punta des Racó des Xescs, sa
Punta des Racó Fondo, sa
Punta des Secret, sa
Punta des Sivinar, sa
Punta des Sol, sa
Punta des Sol, sa
Punta des Tendre, sa
Punta des Tords, sa
Punta des Torpede, sa
Punta Grossa, es Banquet de sa
Punta Grossa, es Davallador de sa
Punta Grossa, sa
Punta Grossa, sa
Punta Grossa, sa
Punta Grossa, sa
Punta Grossa, sa Barraca de sa
Punta Llarga, sa
Punta Llarga, sa
Punta Llarga, sa
Punta Llarga, sa
Punta Llarga, sa
Punta Mitjana, es Racó de sa
Punta Mitjana, sa
Punta Mitjana, sa Punta des Racó de sa
Punta Negra, es Racó de sa
Punta Negra, sa
Punta Petita, sa
Punta Petita, sa
Punta Petita, sa
Punta Petita, sa
Punta Prima, sa
Punta Roja, sa
Punta Tendra, sa
Punta Volantina, sa
Puntassa, sa
Puntes Altes, ses
Puntes Llargues, ses
Puntes, es Racó des Mig de ses Dues
Punteta, sa
Puntetes, sa Punta de ses
Puntetes, ses
Puntetes, ses
Puntetes, ses
Puput, es
Puput, es Camí des
Puput, es Turó d’en
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Q 
Quadrada, na
Quadres, les
Quadros, es
Quadros, es
Quarterada, sa
Quarterada, sa
Quarterada, sa Mitja
Quarterada, sa Mitja
Quarterada d'en Beu, sa
Quarterada d'en Boira, sa
Quarterada d'en Boira, sa
Quarterada d'en Capità, sa
Quarterada d'en Gerrer, sa
Quarterada d'en Porcella, la
Quarterada d'en Vives, sa
Quarterada de Baix, sa
Quarterada de Don Toni, sa
Quarterada de n'Esbert, sa
Quarterada de s'Avenc, sa
Quarterada de sa Pagesa, sa
Quarterada de ses Cadenes, sa
Quarterada del Sen Joan Venys, sa
Quarterada des Pont, sa
Quarterada Llarga, la
Quarterada Llarga, sa
Quarterades, les
Quarterades, ses Deu
Quarterades, ses Dues
Quarterades, ses Quatre
Quarterades, ses Quatre
Quarterades, ses Tres
Quarterades, ses Vuit
Quarteradetes, ses
Quartó, es
Quartó, es
Quartó, es
Quartó d'en Fulleta, es
Quartó d'en Goiet, es
Quartó d'en Ponç, es
Quartó d'en Xina, es
Quartó de na Rosa, es
Quartó de sa Rota d'en Guerxo, es
Quartó de sa Taverna, es
Quartons, els Nou
Quartons, es
Quartons, es Cinc

Quartons, es Set
Quartons, es Set
Quartons, es Tres
Quartons d'en Rutlan, es
Quartons de n’Albacor, es Tres
Quartons de na Martinenca, es Tres
Quatre Cantons, es
Quatre Cantons, es
Quatre Cantons de na Bou, es
Quatre de Basto, es
Quatre Quarterades, ses
Quatre Quarterades, ses
Quericals, es
Querxell, la Bassa d’en
Querxell, la Tanca de la Bassa d’en
Quintana, es Clot de sa
Quintana, na
Quintana, sa
Quintana, sa
Quintana, sa
Quintana, sa
Quintana Comuna, sa
Quintana d'en Palles, sa
Quintana d'en Rafeló, sa
Quintana de sa Bassa Seca, sa
Quintana de sa Medalla, sa
Quintana de sa Talaia Vella, es Clot de 
............................................................. 
sa
Quintana de sa Talaia Vella, sa
Quintana de Son Moja, sa
Quintana de Son Morlà, sa
Quintana des Cementeri, sa
Quintana des Fang d'en Magí, sa
Quintanes de Santanyí, les
Quiricals, es
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R 
Rabassa, na
Rabasses, ses
Rabí, Can Salvador
Rabina, na
Rabiosa, na
Racó, Can
Racó, Can Simon des
Racó, el
Racó, es
Racó, la Bassa del
Racó, s’Escar d’en
Racó, sa Barraca d’en
Racó, sa Barraca d’en Baltasar
Racó, sa Cova des
Racó, sa Pesquera des
Racó, sa Rota des
Racó d'en Coa, es
Racó d'en Fèlix, es
Racó d'en Nofre Rita, es
Racó d'en Perlo, es
Racó d'en Rita, es
Racó d'en Soler, es
Racó d'en Vela, es
Racó d'en Xesc, es
Racó d’en Xesc, s’Illot Petit des
Racó de l'Amo en Jordi, es
Racó de l'Amo en Jordi, es
Racó de n'Amera, es
Racó de n'Aulet, es
Racó de na Carnissera, es
Racó de na Carriona, es
Racó de na Clapers, es
Racó de na Maciana, es
Racó de na Pastora, es
Racó de na Planes, es
Racó de s'Alga, es
Racó de s'Alt des Claper, es
Racó de s'Aranyera, es
Racó de s'Estacada Curta, es
Racó de s'Estany, es
Racó de s'Olier, es
Racó de s'Ullal, es
Racó de sa Comuna, es
Racó de sa Comuna, es
Racó de sa Cova Blanca, es
Racó de sa Cova Blanca, es

Racó de sa Cova Foradada, es
Racó de sa Covassa, es
Racó de sa Creu, es
Racó de sa Cuina, es
Racó de sa Font de sa Pica, es
Racó de sa Galera, es
Racó de sa Punta des Mojaral, es
Racó de sa Punta des Pont, es
Racó de sa Punta Mitjana, es
Racó de sa Punta Mitjana, sa Punta des
Racó de sa Punta Negra, es
Racó de sa Selleta, es Banc des
Racó de ses Donardes, es
Racó de ses Falconeres, es
Racó de ses Piquetes, es
Racó des Buits, es
Racó des Caló d'en Monjo, es
Racó des Calons Grans, es
Racó des Cap de sa Paret, es
Racó des Caragol, es
Racó des Carnatge, es
Racó des Clot des Ribell, es
Racó des Cocons Roigs, es
Racó des Eriçons, es
Racó des Faralló, es
Racó des Fondalàs, es
Racó des Forat de na Maciana, es
Racó des Lli, es
Racó des Manescal, es
Racó des Mig de ses Dues Puntes, es
Racó des Molí de s'Estany, es
Racó des Morràs, es
Racó des Peixetó, es
Racó des Rafal, es
Racó des Rafal Nou, es
Racó des Rost d'en Servera, es
Racó des Saig, es
Racó des Salt, es
Racó des Xescs, sa Punta des
Racó des Xot, es
Racó Fondo, sa Punta des
Racó n'Aulet, es
Raconada, sa
Raconada, sa
Raconada, sa
Raconada, sa
Raconada, sa
Raconada de Can Maimó, sa
Raconada de n'Estela, sa
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Raconada de sa Punta, sa
Raconada des Moll, sa
Rada, na
Rado, el Clos d’en
Rado, es Molí d’en
Rado, sa Barraca d’en Pere
Rado, sa Tanca d’en
Rafal, es
Rafal, es
Rafal, es Camí des
Rafal, es Molí des
Rafal, es Racó des
Rafal, s’Escar des
Rafal, sa Tanca des
Rafal, sa Tanca des
Rafal, sa Tanca des
Rafal Alatmar, el
Rafal Almudain, el
Rafal Baster, el
Rafal d’en Genars, el
Rafal d'en Malferit, el
Rafal d'en Nét, el
Rafal de la Llosa, el
Rafal de n’Aleix, el
Rafal dels Corps, el
Rafal des Pèlec, el
Rafal des Porcs, es
Rafal Genars, es
Rafal Ginars, es
Rafal Nou, es
Rafal Nou, es
Rafal Nou, es Molí des
Rafal Nou, es Racó des
Rafal Nou, s’Escar des
Rafal Nou, ses Rotes des
Rafal Pai, el
Rafal Palla, el Pou del
Rafal Palla, es
Rafal Palla, la Vinya del
Rafal Palla, sa Bassa des
Rafal Palla, sa Pleta des
Rafal Palla Gros, el
Rafal Roig, el
Rafalet, el Clos de la Pleta del
Rafalet, es
Rafalet, es
Rafalet, es Carrer des
Rafalet, la Placeta del
Rafalet, sa Bassa des

Rafalet, sa Torre des
Rafalet Palla, el
Rafalí, es
Rafel, Can
Rafel, es Cantó de Can
Rafel Benet, es Pont de Can
Rafel des Serral, Can
Rafel es Caçador, sa Rota d’en
Rafel Frare, Lo d’en
Rafel Moro, Can
Rafel Piquer, s’Escar d’en
Rafel Ramon, Can
Rafel Santo, s’Escar de Mestre
Rafeló, sa Barraca d’en
Rafeló, sa Quintana d’en
Rafeló, Son
Rajola, na
Rambada de s'Illot, sa
Rambada de sa Punta des Eriçons, sa
Rambada de sa Síquia, sa
Ramella, es Camí de na
Ramella, na
Ramella, sa Barraca d’en
Ramella, ses Basses d’en
Ramon, Ca n’Andreu
Ramon, Can Rafel
Ramon, Can Tià
Ramon, es Cantó des Comandant
Ramon, es Sementer d’en
Ramon, sa Canova de l’Amo Antoni
Ramon, sa Vinya de l’Amo Antoni
Ramon, sa Vinya de l’Amo Antoni
Ramon, Son
Ramon d’en Miquel Martina, Son
Ramon de sa Tancassa, Son
Ramon des Camí, Son
Ramona, na
Ramones, ses
Ramonet, Son
Rana, la Rota de la
Ranqueta, Can Joan
Ranqueta, es Pinaret d’en
Ranxo, sa Mata des
Rapinya, es Mollet d’en
Rapinya, Son
Rasa, sa Pleta
Rasca, Lo d’en
Ratero, sa Pesquera del
Rates Pinyades, sa Cova de ses
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Rates Pinyades, sa Cova de ses
Rave, Can
Rave, es Pinaret d’en
Rave, es Pins d’en
Rave, Lo d’en
Rave, Lo d’en
Rave, ses Angoixes d’en 
Ravenet, sa Barraca d’en
Ravenet, sa Caseta d’en
Ravenet, sa Rota d’en
Real, la
Real, ses Coves de Son
Real, Son
Rebeu, Can
Rebeu, Can
Rebeu, sa Bassa de Can
Rebeu, sa Rota d’en
Rebeu, sa Rota d’en
Rebeu Vell, Can
Rebolls, es
Rebolls, es
Rebosillo, es
Recingle d'en Cega, es
Recingle d’en Cega, es Blau des
Recingle de na Fontanella, es
Recta de Son Danús, sa
Recta des Camp de sa Vinya, sa
Rector, es Clos des
Rector, es Clot des
Rector, es Mollet de Cas
Rector, sa Tanca des
Rectora, na
Rectora, na
Rectoria, sa
Redó, el Camp
Redó, el Camp
Redó, el Camp
Redó, el Camp
Redó, es Turó
Redó, s’Avenc des Camp
Redona, es Pou de sa Font
Redona, na
Redona, na
Redona, na
Redona, sa Barraca
Redona, sa Comuna de sa Font
Redona, sa Font
Redona, sa Mata
Redona, sa Penya

Redona, sa Pica
Redona, sa Pleta
Redona, sa Pleta
Redona, sa Pleta
Redona, sa Seca
Redona, sa Tanca
Regadores, ses
Regaló, es
Regana, es Cocó de sa
Regana, sa
Regarrec, es Torrent d’en
Regatell, es
Regatell, es
Regatell, es
Regatell, es
Regatell, es
Regatell, es
Regatell d'en Gustinel·lo, es
Regatell des Saig, es
Regatells, es
Regidor, sa Torre des
Rei, Cal
Rei, Can Vicenç
Rei, el Camp del
Rei, el Camp del Pou del
Rei, es Albellons des Pou del
Rei, es Camí des Pou del
Rei, es Clos d’en
Rei, es Corral del
Rei, es Corral del
Rei, es Corral del
Rei, es Pou del
Rei, sa Canal des Pou del
Rei, ses Coves del
Reial, es Camí
Reial, es Camí
Reial, es Camí d’en
Reial, la Cova
Reiet, Cal
Reiet, Cal
Reiet, el Camp d’en
Reiet, es Carrer de Cal
Reiet, es Carreró de Cal
Reiet, es Torrent de Cal
Reiet Gran, Cal
Reiet Petit, Cal
Reina Victòria, es Carrer de la
Reina, Can
Reina, Can Tomàs
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Reina, es Carrer de la
Reina, sa Cova d’en
Reina, sa Pleta de Can
Reina, sa Rota d’en
Reina, ses Pedreres d’en
Reis, ses Coves dels
Rella, es Clos d’en
Rella, es Clot d’en
Rella, la Tanca d’en
Relleta, es Pujol d’en
Relleta, es Torrent d’en
Relleta, na
Relleta, s’Era d’en
Relló, Can
Relló, sa Pleta d’en
Relló, sa Rota d’en
Rellona, na
Rellons, Lo des
Renaina, Can
Rengo, na
Rentador de ses Monges, es
Replà, es
Replà, es
Replà, es
Replà, es
Replà, es
Replà, es
Replà, es
Replà, es Camí de na
Replà, es Tancat des
Replà, na
Replà, sa Tanca de Baix des
Replà de sa Cova, es
Resguard, la Casa del
Restaurant, es
Restaurant, es Cantó des
Retranxa, sa
Reüll, Can
Reüll, es Torrent d’en
Reüll, Lo d’en
Reüll, s’Hort d’en
Reus, sa Barraca de Son
Revandella, na
Revell, es Camí de sa Serra des
Revell, sa Serra des
Revellada, es Carreró de sa
Revellada, na
Revellada, sa
Revellada Petita, sa

Revellades, ses
Revellar, es Clot des
Revellassa, na
Revells, es Comellar des
Revells, es Mitjà des
Revells, es Mitjà des
Revolt, es
Revolt, es
Revolt, sa Pleta des
Revolt d'en Conill, es
Revolt d'en Gelat, es
Revolt d'en Lleonard, es
Revolt d'en Maganet, es
Revolt d'en Morlà, es
Revolt d'en Perlo, es
Revolt d'en Simonet, es
Revolt de Baix, es
Revolt de Can Cosina, es
Revolt de Can Nin, es
Revolt de Can Xurí, es
Revolt de Cas Malric, es
Revolt de na Milà, es
Revolt de s'Olivó, es
Revolt de sa Figuera, es
Revolt de sa Moneia, es
Revolt de sa Vela, es
Revolt de ses Canyes, es
Revolt de ses Mosqueres, es
Revolt de ses Oliveres, es
Revolt de ses Pedreres, es
Revolt des Pi, es
Revolt des Tamarells, es
Riana, sa
Ribell, es
Ribell, es Clot des
Ribell, es Racó des Clot des
Ribes, sa Costa d’en
Riera, la Bassa d’en
Riera, Son
Rigo, Can
Rigo, la Figuera d’en
Rigo, Lo d’en
Rigo, Lo des Cabo
Rigo, sa Teulera d’en
Rita, es Canal d’en
Rita, es Corral d’en
Rita, es Davallador d’en Nofre
Rita, es Racó d’en
Rita, es Racó d’en Nofre
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Rita, Lo d’en
Rita, Lo d’en
Rita, s’Escar d’en
Rita, s’Escar d’en
Rita, s’Hort d’en
Rita, sa Barraca d’en
Rita, sa Barraca d’en Nofre
Rito, Can
Rito, Can
Rito, es Pujol d’en
Riu, es
Riu, sa Cova des
Riu, sa Cova des
Robacols, es Cocó d’en
Robacols, na
Robeta, Can
Robeta, sa Tanca d’en
Roca Blanca, sa
Roca d'en Bernadet, sa
Roca d'en Jana, sa
Roca d'en Jordi, sa
Roca de l'Amo en Joan Marines, sa
Roca des Caragol, sa
Roca des Castellets, sa
Roca des Mal Pas, sa
Roca Fesa, es Tendre de sa
Roca Fesa, sa
Roca Llisa, es Camí de sa
Roca Llisa, sa
Roca Ofesa, sa
Roca, Can
Roca, Can Jaume
Roca, Can Jordi de sa
Roca, Can Tòfol
Roca, Can Toni
Roca, es Cocó d’en
Roca, Lo d’en
Roca, s’Era de sa
Roca, sa Barraca d’en Tòfol
Roca, sa Barraca de l’Amo en Joan
Roca, sa Cova de s’Era de sa
Roca, sa Figuera de la
Roca, sa Pesquera de sa
Roca, sa Pleta d’en
Roca, sa Pleta de Can
Roca, Son
Rocasses, ses
Roger, Can Colau
Roger, es Forn d’en Colau

Roger, es Serral d’en
Roger, ses Tanques d’en
Rogera, Ca Madò
Rogera, na
Roges, es Banquet de ses Tenasses
Roges, sa Pesquera de ses Coves
Roges, ses Coves 
Roges, ses Penyes
Roges, ses Roques
Roges, ses Tenasses
Rogeta, na
Roig, el Rafal
Roig, es Camp
Roig, es Carreró des Torrent d’en
Roig, es Cau
Roig, es Cau
Roig, es Fort d’en 
Roig, es Fortet d’en
Roig, es Mitjà
Roig, es Pins des Camp
Roig, es Terrer
Roig, es Torrent d’en
Roig, es Turó d’en
Roig, s’Avenc des Camp
Roig, s’Avenc des Camp
Roig, s’Escar d’en
Roig, sa Barraca d’en
Roig, sa Pleta d’en
Roig, sa Tanca d’en
Roig de na Fontanella, es
Roig de na Fontanella, s’Escull des
Roig Minso, Can
Roig Minso, sa Barraca d’en
Roigs, es Cocons
Roigs, es Racó des
Roja, el Camí de l’Alqueria
Roja, es Clos de na
Roja, es Rotó de sa Figuera
Roja, s’Alqueria
Roja, sa Bassa
Roja, sa Caseta
Roja, sa Cova
Roja, sa Cova
Roja, sa Coveta
Roja, sa Coveta
Roja, sa Coveta
Roja, sa Figuera
Roja, sa Pedra
Roja, sa Penya
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Roja, sa Porta
Roja, sa Punta
Romanins, es Turó des
Romeguer, es
Romeguera, es Torrent d’en
Romeguera, es Torrent de na
Romeguera, na
Romeguera, sa
Romeguera, sa
Rompedor, es
Ronda, es Caminoi de sa
Roques, sa Barraca d’en Miquel de ses
Roques, sa Pesquera de ses
Roques, sa Punta de ses
Roques d'en Biga, ses
Roques de Cas Coix, ses
Roques de Ponent, ses
Roques de s'Era, ses
Roques des Carbó Petit, ses
Roques des Fortí, ses
Roques des Turó, ses
Roques Roges, ses
Roqueta, Cala
Roqueta, Cala en
Roqueta, na
Roqueta, sa
Roquetes, es Carregador de ses 
Roquetes, les
Roquetes, s’Illot de ses
Roquetes, ses
Roquetes, ses
Roquisses, s’Antigor de ses
Roquisses, ses
Ros, Can Julià
Ros, Can Nofre
Rosa, es Quartó de na
Rosa, es Saragall de na
Rosa, sa Tanca d’en
Rosa, sa Tanca de na
Roser, el
Roser, el
Rosera, Ca na
Rosera, na
Rosera, sa Marina
Rosera, sa Marina de na
Ròssecs, sa Pesquera d’en
Rossell, el Figueral d’en
Rossell, es Camí de Son
Rossell, Son

Rosselló, el Figueral d’en
Rossellona, el Torrent de na
Rossellona, na
Rossellona, sa Tanca de na
Rosset, Can
Rossillers, es
Rossins, es
Rossinyol, Can
Rossinyol, Lo d’en
Rossinyol, s’Hort de Son
Rossinyol, sa Torre de Son
Rossinyol, Son
Rossis, Ca l’Amo en Miquel
Rossis, Can
Rost, es
Rost, es
Rost d'en Barragot, es
Rost d'en Servera, es
Rost d’en Servera, es Racó des
Rost d'en Torrelles, es
Rost des Taverner, es
Rosta, na
Rostet, es
Rota, es Mitjà de sa
Rota, sa
Rota, sa
Rota, sa
Rota, sa
Rota Bona, sa
Rota Cosmena, la
Rota d'en Biga, sa
Rota d'en Bonico, sa
Rota d'en Bossa, sa
Rota d'en Bou, la
Rota d'en Ciprià, la
Rota d’en Guerxo, es Quartó de sa
Rota d'en Guerxo, sa
Rota d'en Joan Boira, sa
Rota d'en Llambies, la
Rota d'en Lluc, sa
Rota d'en Nadal, la
Rota d'en Nadal, sa
Rota d'en Negre, la
Rota d'en Negre, sa
Rota d'en Nofre, sa
Rota d'en Nova, sa
Rota d'en Paraire, sa
Rota d'en Pere, la
Rota d'en Pere Campaner, sa
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Rota d'en Peret, sa
Rota d'en Rafel es Caçador, sa
Rota d'en Ravenet, sa
Rota d'en Rebeu, sa
Rota d'en Rebeu, sa
Rota d'en Reina, sa
Rota d'en Relló, sa
Rota d'en Tià Blaia, sa
Rota d'en Tromper, sa
Rota d'en Vila, sa
Rota d'en Ximena, sa
Rota d'en Xina, sa
Rota d'en Xoixa, sa
Rota de Baix, sa
Rota de Baix, sa
Rota de Can Xurí, sa
Rota de l'Era, la
Rota de la Costa, la
Rota de la Cova, la
Rota de la Pesquera dels Mabres, la
Rota de la Rana, la
Rota de la Vila, la
Rota de les Perdius, la
Rota de les Porrasses, la
Rota de Mar, la
Rota de Mavi, sa
Rota de n'Agustí, la
Rota de n'Andreu Coa, sa
Rota de n'Astruc, la
Rota de n'Escrivana, sa
Rota de na Carabassa, sa
Rota de na Clara, sa
Rota de na Gat, sa
Rota de na Sàtxera, sa
Rota de s'Oguer, sa
Rota de s'Oguer, sa
Rota de sa Bardissa, sa
Rota de sa Claveguera, sa
Rota de sa Cova, sa
Rota de sa Cova, sa
Rota de sa Cova, sa
Rota de sa Cova, sa
Rota de sa Figuera, sa
Rota de sa Figuera, sa
Rota de sa Marina, sa
Rota de sa Marina, sa
Rota de sa Mosquera, sa
Rota de sa Senyora, sa
Rota de sa Senyora, sa

Rota de sa Senyora, sa
Rota de sa Senyora, sa
Rota de sa Truja, sa
Rota de sa Vinya, sa
Rota de ses Gatoves, la
Rota de ses Guixes, sa
Rota de ses Moneies, sa
Rota de ses Oliveres, sa
Rota de ses Oliveres, sa
Rota de ses Talaies
Rota del Cantó, la
Rota del Cau, la
Rota del Coll, la
Rota del Gerrer, la
Rota del Jai, la
Rota des Ametlers, sa
Rota des Bielets, sa
Rota des Camp de Futbol, sa
Rota des Capellà Miquel, sa
Rota des Cards, sa
Rota des Càrritx, sa
Rota des Clot, sa
Rota des Cocó, sa
Rota des Donat, sa
Rota des Donat, sa
Rota des Donat, sa
Rota des Favassos, sa
Rota des Forner, sa
Rota des Fusters, Lo de sa
Rota des Fusters, Lo de sa
Rota des Fusters, sa
Rota des Fusters, sa Tanca de sa
Rota des Garriguer, sa
Rota des Macs, sa
Rota des Macs, sa
Rota des Macs, sa
Rota des Mal Any, sa
Rota des Miquelons, sa
Rota des Muts, sa
Rota des Pastor, sa
Rota des Patró, sa
Rota des Pi, es Camí de sa
Rota des Pi, sa
Rota des Pi, sa
Rota des Pi, sa
Rota des Pi, sa Costa de sa
Rota des Pins, sa
Rota des Portell des Mig, sa
Rota des Pouet, sa
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Rota des Racó, sa
Rota des Soldat, sa
Rota des Sutro, sa
Rota Llarga, la
Rota Llarga, sa
Rota Monavi, sa
Rota Nova, sa
Rota Nova, sa
Rota Nova, sa
Rota Nova, sa
Rota Nova, sa
Rota Nova, sa
Rota Nova, sa
Rota Nova, sa
Rota Nova, sa
Rota Nova, sa
Rota Nova, sa
Rota Nova, sa
Rota Plana, sa
Rota Plana, sa
Rota Vella, sa
Rota Vella, sa
Rotagut, es
Roter, es Mitjà Gran de Can
Roter, es Turó d’en
Roter, s’Hort d’en Jaume
Roter, sa Tanca d’en
Roters, Lo des
Rotes, Can
Rotes, Can
Rotes, es Cantó de ses
Rotes, la Sort de les
Rotes, les
Rotes, sa Pleta de ses
Rotes, ses
Rotes, ses
Rotes, ses
Rotes, ses
Rotes, ses
Rotes, ses
Rotes, ses
Rotes, ses
Rotes, ses
Rotes d'en Baltasar, ses
Rotes d'en Clar, ses
Rotes d'en Miquel Creus, ses
Rotes d'en Mola, ses
Rotes d'en Nofre, ses
Rotes d'en Toni, les

Rotes de Baix de la Cova Juana, les
Rotes de Can Barres, ses
Rotes de Can Blai Blai, ses
Rotes de Can Bonico, ses
Rotes de la Marina, les
Rotes de les Garrigues, les
Rotes de Mar, es Camí de ses
Rotes de Mar, ses
Rotes de Mar, ses
Rotes de Maria, ses
Rotes de na Duana, les
Rotes de Portopetro, les
Rotes de s'Aranyera, ses
Rotes de sa Mesa, ses
Rotes de Son Ferreret, les
Rotes dels Estanys, les
Rotes des Camp de s'Avenc, ses
Rotes des Delfí, ses
Rotes des Forn de Calç, ses
Rotes des Lletrar, ses
Rotes des Port, ses
Rotes des Rafal Nou, ses
Rotes Llargues, les
Rotes Noves, ses
Rotes Noves, ses
Rotes Noves, ses
Rotes Noves, ses
Rotes Noves, ses
Rotes Noves, ses
Rotes Noves, ses
Rotes Noves d'en Pere Gran, ses
Rotes Planes, ses
Rotes Velles, ses
Roteta, sa
Rotetxos, es
Rotitxol, es
Rotlo, es Camp d’en
Rotó, es
Rotó, es
Rotó, es
Rotó d'en Maria, es
Rotó de sa Figuera Roja, es
Rotó des Pujolets, es
Rotons, es
Rotons, es
Rotons, es
Rotons, es
Rotons, es
Rotons, es
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Rotons, na
Rotons d'en Goiet, es
Rotons d'en Mosso, es
Rotons d'en Vetla, es
Rotons d'en Vidal, es
Rovellada, sa
Rovellat, sa Barraca d’en
Rovellat, sa Pleta d’en
Rovellat, ses Cases Velles d’en
Rubí, es Serral
Rubí, Son
Rumbo, es Turó d’en
Rumbo, ses Talaies d’en
Rutla, es Pins d’en
Rutlan, es Quartons d’en
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S
Sabater, Ca n’Andreu
Sabater, Can
Sabater, Can Silvestre
Sabater, Cas
Sabater, es Pins de Can
Sabater, es Ullastres de Can
Sabater, Lo d’en
Sabater, s’Escar d’en Blai
Sabater, s’Hort d’en
Sabater, sa Barraca d’en Blai
Sabater, sa Barraca de Can
Sabater, sa Sínia de Can
Sabater de Més Amunt, Can
Sabater de Més Avall, Can
Sabatera, les Tanques de la
Sabatera, Lo de sa
Sabatera, na
Sabaters, Lo des
Sabaters, sa Barraca des
Sabaters, sa Barraca des
Sabaters, sa Marina des
Saboner, en
Saboner, es
Safareig, sa Tanca de Baix des
Safareig, sa Tanca de ses Figueres des
Safrà, s’Hortet des
Saig, es Caló des
Saig, es Calonet des
Saig, es Molí des
Saig, es Racó des
Saig, es Regatell des
Saig, es Torrent des Molí des
Saig, Lo des
Saig, Lo des
Saig, s’Escar des Molí des
Saig, sa Tanca des
Saig, ses Talaies de Cas
Saig des Racó, es Campàs des
Sal, es Carregador de sa
Sal, es Carregador de sa
Sal, es Estanys de sa
Sal, es Molí de sa
Sal, es Mollet de sa
Sal, l’Estany de la
Sal, sa Síquia de sa
Sal, sa Síquia des Estanys de sa

Sala, la
Salada, na
Salat, es Pou
Salat de Cala en Tugores, es
Salat de sa Vorera de Mar, es
Salat des Carbó, es
Salat des Pla d'en Castell, es
Sales, Can
Sales, es Clot d’en
Sales, es Garrovers d’en
Sales, Lo d’en
Sales, s’Era d’en Gori
Sales, sa Barraca d’en Joan
Sales, sa Marina d’en
Sales, sa Pleta d’en
Sales, sa Tanca d’en
Sales, sa Torre de Can
Saliner, sa Tanca des
Salinera, sa
Salines, els Plans de les
Salines, es Camí de ses
Salines, es Cap
Salines, es Cap de ses
Salines, la Mesquida de
Salines, les
Salines, sa Comuna de ses
Salines, sa Marina de ses
Salines, ses
Salobrar, es
Salobrar de s'Estany, es
Salom, es Camí de Son
Salom, es Molí de Son
Salom, s’Era d’en
Salom, sa Barraca d’en
Salom, sa Barraca d’en Jaume
Salom, sa Barraca de Son
Salom, sa Bassa d’en Tomeu
Salom, ses Pletes de Son
Salom, Son
Salpes, sa Pesquera de ses
Salpes, sa Pesquera de ses 
Salt, es Racó des
Salt des Claper, es
Salvador Rabí, Can
Salvador Soler, Can
Salvador Vellana, sa Cova d’en
Samaron
Sanç, Can
Sanç, Can
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Sanç, Can Pere
Sanç, Can Toni
Sanç, el Comtès de Nunó
Sanç, es Coll d’en Pere
Sanç, Lo d’en
Sanç, Lo d’en
Sanç, sa Barraca d’en
Sanç, sa Barraca d’en
Sanç, sa Costa de Son
Sanç, Son
Sanç des Moliner, Son
Sant Andreu, es Carrer de
Sant Blai, es Camí de
Sant Jordi, sa Colònia de
Sant, sa Cova des
Santa, sa Barraca de na
Santanyí
Santanyí
Santanyí, Cala
Santanyí, es Fang de Davant
Santanyí, es Pou de Cala
Santanyí, les Quintanes de
Santanyí, s’Estany de Cala
Santanyí, sa Carretera de
Santanyiner, sa Pleta des
Santo, s’Escar de Can
Santo, s’Escar de Mestre Rafel
Sants, es Jardí des
Saragall, Cas
Saragall, es
Saragall, es
Saragall, es
Saragall, es
Saragall, es
Saragall, es
Saragall, es
Saragall, es
Saragall, es
Saragall d'en Cosina, es
Saragall d'en Morge, es
Saragall de na Rosa, es
Saragall de s'Ullastre, es
Saragall de sa Talaia Vella, es
Saragall de sa Talaia Vella, es Dolç des
Sard, es Carreró de Son
Sard, es Serral d’en
Sard, es Torrent d’en
Sard, Lo de Son
Sard, sa Barraca d’en

Sard, sa Pesquera des
Sard, Son
Sarda, la Bassa
Sards, sa Pesquera des
Sards, sa Pesquera des
Sards, sa Pesquera des
Sastre, es Caló de sa
Sastre, la Tanca
Sastre, la Tanca d’en
Sàtxera, sa Rota de na
Sauló, Can Joan des
Sauló, es
Sauló, es Clot des
Sauló, es Coster des
Sauló, sa Barraca des
Sauló de ses Figueres de Moro, es Clot 
........................................................... 
des
Sebastià, es Mitjà de Don
Sebastià, es Turó de Don
Sebastià Carles, Ca l’Amo en
Sebastià Feo, sa Barraca d’en
Sebastià Mas, s’Escar d’en
Sebastià Terrassa, Can
Sec, Can Toni
Sec, Son
Seca, la Bassa
Seca, na
Seca, na
Seca, s’Escull de na
Seca, sa Bassa
Seca, sa Quintana de sa Bassa
Seca de sa Fosca, sa
Seca de sa Fosca, sa
Seca des Al·lots, sa
Seca des Ases, sa
Seca des Caló de n'Adrover, sa
Seca des Castellets, sa
Seca Fesa, sa
Seca Llarga, sa
Seca Redona, sa
Secorrada, es Torrent de na
Secorrada, na
Secorrimat, Lo des
Secret, sa Cova des
Secret, sa Pesquera des
Secret, sa Punta des
Secret d'en Bielet, es
Secret d'en Cebrià Donat, es
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Secret d'en Palles, es
Secret d'en Paulo, es
Selleta, es Banc des Racó de sa
Selleta, sa
Selleta, sa Barraca de sa
Selletes, les Costes d’en
Selva, Can
Selva, es Torrent d’en
Selva, Lo de sa Tia
Sementer, es
Sementer, es
Sementer, es Mitjà des
Sementer, es Mitjà des
Sementer d'en Poncet, es
Sementer d'en Ramon, es
Sementer de Baix, es
Sementer de Baix, es
Sementer de Darrere ses Cases, es
Sementer de Davant ses Cases, es
Sementer de Davant ses Cases, es
Sementer de l'Amo en Pep, es
Sementer de na Guinavetera, es
Sementer de s'Aljub, es
Sementer de s'Avió, es
Sementer de s'Era, es
Sementer de sa Bassa, es
Sementer de sa Bassa Nova, es
Sementer de sa Cisterni, es
Sementer de sa Mosquera, es
Sementer de sa Pleta, es
Sementer de sa Punta, es
Sementer des Fortí, es
Sementer des Garrover, es
Sementer des Lliri, es
Sementer des Matar Petit, es
Sen Andreu Felip, Cal
Sen Biel Bassa, Cal
Sen Ceba, ses Tanques del
Sen Guillem Garrot, Cal
Sen Joan Coves, Cal
Sen Joan Soler, Cal
Sen Joan Venys, sa Quarterada del
Sen Marc, sa Tanca de Cal
Sen Miquel des Dolç, Cal
Sen Miquel des Dolç, s’Escar del
Sen Pep de Morell, Cal
Sen Pere Vinyes, s’Escar del
Sen Tià Nin, es Torrent del
Sen Tomeu, Cal

Sen Tomeu de sa Botiga, Cal
Sen Tomeu Garriguer, Cal
Senalla, es Camí de Son
Senalla, les Costes de Son
Senalla, Son
Senyor, Cas
Senyor, es Nedador des
Senyor, s’Era de Cas
Senyor, s’Era Vella de Cas
Senyor, sa Bassa de Cas
Senyor Damià, es Carrer de Cal
Senyor Toni, sa Barraca del
Senyora, es Clos de sa
Senyora, es Clos de sa
Senyora, es Clot de sa
Senyora, es Clot de sa
Senyora, es Clot de sa
Senyora, es Cocó de sa
Senyora, es Cocó de sa
Senyora, es Corral de sa
Senyora, es Mitjà de sa
Senyora, es Pi de sa
Senyora, es Portell de
Senyora, s’Aguaitador de sa
Senyora, sa Barraca de sa
Senyora, sa Pesquera de sa
Senyora, sa Rota de sa
Senyora, sa Rota de sa
Senyora, sa Rota de sa
Senyora, sa Rota de sa
Sequer, es
Sequer, es
Sequer, es
Sequer, es
Sequer, sa Coma des
Sequer de So n’Amer, es
Serena, es Carrer d’en
Serena, la Tanca
Serenyana
Serenyana, es Clos de
Serenyana, es Clot de
Serenyana, sa Tanca de
Sergent, sa Barraca des
Serinyana, es Clos de
Serinyana, es Clot de 
Serra des Fortí, sa
Serra des Revell, es Camí de sa
Serra des Revell, sa
Serra Mitjana, sa
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Serra Mitjana d'en Feo, sa
Serra, es Camí de sa Bassa
Serra, es Cantó de sa
Serra, es Torrent de sa Bassa
Serra, sa
Serra, sa
Serra, sa Bassa
Serral, Can Rafel des
Serral, es
Serral, es
Serral, es Camp des
Serral, es Pi d’en
Serral, es Pi des Camp des
Serral, es Pinar de na
Serral, la Punta del
Serral, Lo d’en
Serral, na
Serral, na
Serral, na
Serral, sa Costa des
Serral, sa Sínia des
Serral, sa Sínia des
Serral Blanc, ses Pedreres des
Serral d'en Beia, es
Serral d'en Carabassot, es
Serral d'en Marió, es
Serral d'en Pere Xesc, es
Serral d'en Roger, es
Serral d'en Sard, es
Serral d'en Timpanyo, es
Serral des Pi, es
Serral Nou, es
Serral Rubí, es
Serral Vell, es
Serral Vermell, es
Serralet, es
Serraller, sa Barraca d’en
Serrallers, sa Barraca des
Serres, Can
Serres, Can
Serres, na
Serres, ses
Serrilles, Can
Serrilles, es Pins de Can
Servera, es Racó des Rost d’en
Servera, es Rost d’en
Sestadors, es
Sestadors, es
Sestadors, es

Sestadors, es
Sestadors, es
Sestadors, sa Tanca des
Sestadors, sa Tanca des
Sestadors, sa Tanca des
Sestadors, sa Tanca des
Sestadors d'en Carles, es
Sestadors d'en Joan Xina, es
Sestadors d'en Marimon, es
Sestadors d'en Meler, es
Set, na
Set, sa Pleta de na
Set Cèntims, na
Set Quartons, es
Set Quartons, es
Setrill, Son
Sidoro, Can
Sidoro, sa Barraca d’en
Silvestre, na
Silvestre, na
Silvestre, sa Cova de na
Silvestre Petita, na
Silvestre Sabater, Can
Sima, el Torrent de la
Simó, es Camp
Simon, Can
Simon, Can Toni
Simon, es Cauet d’en
Simon, es Comellar d’en
Simon, es Turó d’en
Simon, es Turó d’en
Simon, s’Escar de Mestre
Simon Cosina, Ca l’Amo en
Simon des Racó, Can
Simon Marranxa, es Garrovers d’en
Simona, na
Simonet, Can
Simonet, es Carrer de Can
Simonet, es Revolt d’en
Simonet, Lo d’en
Simonet, s’Hort d’en
Simonet, s’Hort de Can
Simonet, sa Barraca d’en Benet
Simonet, ses Coves de Can
Simonet Nou, Can
Simonet Vell, Can
Sina-roja, na
Sínia, el Torrent de la
Sínia, sa
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Sínia d'en Clar, sa
Sínia d'en Tià Ponç, sa
Sínia de Can Bet, sa
Sínia de Can Fidever, sa
Sínia de Can Sabater, sa
Sínia de l'Amo en Marc, sa
Sínia des Serral, sa
Sínia des Serral, sa
Sini-roja, na
Sinquarta, sa Bassa de na
Síquia, es Camí de sa
Síquia, es Tancat de sa
Síquia, na
Síquia, sa
Síquia, sa
Síquia, sa
Síquia, sa
Síquia, sa Pesquera de sa
Síquia, sa Punta de sa
Síquia, sa Rambada de sa
Síquia de sa Sal, sa
Síquia des Estanys de sa Sal, sa
Siquió, es
Siquiol, sa Mitja des
Sitja, sa Tanqueta de sa
Sitjar, el Camí del Camp d’en
Sitjar, el Camp d’en
Sitjó, es
Sitjoles, ses
Siulano, Can Pep
Sivinar, es
Sivinar, es Blanc des
Sivinar, es Caló des
Sivinar, es Clap des
Sivinar, es Torrent des
Sivinar, s’Illot des
Sivinar, sa Barba des
Sivinar, sa Cova des
Sivinar, sa Punta des
Sivines, sa Pleta de ses
Sivineta, sa
So n'Alegre
So n'Amer
So n’Amer, es Molí de
So n’Amer, es Penyalar de
So n’Amer, es Sequer de
So n’Amer, la Marina de
So n’Amer, s’Aljub de
So n’Amer, s’Avenc de 

So n’Amer, s’Era de
So n’Amer, sa Punta de
So n’Amer, sa Torre de
So n’Amer, ses Angoixes de l’Amo en 
.................................................  Bernat 
de
So n'Antoninoia
So n'Oliver
So n'Orell
Sobirana, l’Alqueria
Socarrada, Cala
Socarrada, es Fort de Cala
Socarrada, es Fortet de Cala
Socarrat, es
Socarrat, es Mitjà
Socarrat, es Mitjà
Socarrat, es Pi
Socarrat, es Turó
Socost d’en Muda, el
Sol, es Cap des
Sol, es Cap des
Sol, es Carrer des
Sol, sa Falç des Cap des
Sol, sa Punta des
Sol, sa Punta des
Sol, sa Punta des Cap des
Sòl d’Avall, es Camí des
Sòl d’Avall, es Carreró des
Sòl d'Avall, es
Solada, sa
Solades, ses
Soldat, sa Rota des
Soler, Cal Sen Joan
Soler, Can
Soler, Can
Soler, Can
Soler, Can
Soler, Can Salvador
Soler, Can Toni
Soler, Can Toni
Soler, es Carrer de Can
Soler, es Clos d’en
Soler, es Racó d’en
Soler, la Tanca d’en
Soler, Lo d’en
Soler, s’Escar d’en Toni
Soler, sa Barraca d’en Toni
Soler, sa Pesquera d’en
Solera, Ca na
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Solera, Lo de na
Solera, na
Solereta, na
Soleretes, ses
Solimina
Solimina, es Caló de
Solimina, es Torrent de
Solimina, s’Illot de
Solimina, sa Barba de
Solimina, sa Cova de
Solimina, sa Cova de
Sóller, Can
Sóller, Can Joan
Solta, sa
Solta, sa
Solta, sa Pesquera de sa
Somera, es Cocó de sa
Son Baró
Son Baró, sa Tanca de
Son Belard
Son Belard, s’Aljub de
Son Benarribat
Son Bennàsser
Son Berard, el Camí de
Son Berard, el Camp de
Son Bernadí
Son Boi
Son Bonet
Son Bover, el Camp de
Son Cabrer
Son Calent
Son Canonge
Son Caragol
Son Cebrià
Son Colombars
Son Cosina
Son Cosina, es Camí de
Son Cosina, s’Aljub de
Son Cosina, s’Era de
Son Cosme Ponç
Son Costa
Son Costa, es Camí de
Son Coves
Son Coves, la Vinya de
Son Coves, s’Aljub de
Son Coves Petit
Son Covetes
Son Damià
Son Danús

Son Danús, es Celler de
Son Danús, es Molí de
Son Danús, sa Recta de
Son Danús, sa Torre de
Son Danús Nou
Son Danús Vell
Son Danusset
Son Danussó
Son Durí
Son Durí, es Pou de
Son Durí, es Torrent de
Son Durí, s’Hort de
Son Durí, sa Comuna de
Son Fango
Son Fenàs
Son Ferrer
Son Ferrer, s’Aljub de
Son Ferrer, sa Pleta de
Son Ferreret
Son Ferreret, les Rotes de
Son Ferreret Gran
Son Ferreret Petit
Son Ferreret Vell
Son Fumat
Son Garrot
Son Garrot, es Camí de
Son Garrot Curt
Son Garrot Fondo
Son Garrot Fondo, es Carreró de
Son Garrot Llarg
Son Garrot Petit
Son Gató
Son Gauany
Son Geuany
Son Giguany
Son Ginguany
Son Giuany
Son Guerxo
Son Joi
Son Joi, sa Costa de
Son Jordà
Son Lloca
Son Llorenç
Son Llorenç, es Passatge de
Son Llorenç, s’Era de
Son Magí
Son Maimó
Son Malric
Son Maria
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Son Maries
Son Marimon
Son Marimon, es Camí de
Son Marimon, sa Pleta de
Son Misser
Son Moja
Son Moja, es Camí de
Son Moja, sa Quintana de
Son Morlà
Son Morlà, es Cavalls de
Son Morlà, es Passatge de
Son Morlà, es Pou de
Son Morlà, es Torrent de
Son Morlà, s’Hort de
Son Morlà, sa Bassa de
Son Morlà, sa Costa de
Son Morlà, sa Quintana de
Son Morlà, sa Torre de
Son Moro
Son Moro, sa Comuna de
Son Nadal
Son Palanca
Son Paraire
Son Paulo
Son Paulo, es Camí de
Son Paulo, es Carreró de
Son Pelat
Son Pelat, es Camí de
Son Pelat Fondo
Son Pelat Gran
Son Perdut
Son Perdut, s’Aljub de
Son Perdut, sa Pedrera de
Son Perdut, sa Pleta de
Son Pere
Son Pinta
Son Piris
Son Piris, es Camí de
Son Piris Vell
Son Poco
Son Ponç
Son Ponç
Son Ponç, s’Era de
Son Ponç, s’Ullastre de
Son Ponç, sa Barraca de
Son Ponç, sa Barraca de
Son Ponç, sa Cova de
Son Ponç de sa Marina
Son Ponç Petit

Son Ponç Vell
Son Porta
Son Prim
Son Proenç
Son Proenç, es Carreró de
Son Puig
Son Pujol
Son Pujol, s’Era de
Son Pujola
Son Pulla
Son Pulla, es Camí de
Son Pulla, es Cuitor de
Son Pulla, s’Aljub de
Son Pulla Petit
Son Punta
Son Punta, es Cantó de
Son Rafeló
Son Ramon
Son Ramon d'en Miquel Martina
Son Ramon de sa Tancassa
Son Ramon des Camí
Son Ramonet
Son Rapinya
Son Real
Son Real, ses Coves de
Son Reus, sa Barraca de
Son Riera
Son Roca
Son Rossell
Son Rossell, es Camí de
Son Rossinyol
Son Rossinyol, s’Hort de
Son Rossinyol, sa Torre de
Son Rubí
Son Salom
Son Salom, es Camí de
Son Salom, es Molí de
Son Salom, sa Barraca de
Son Salom, ses Pletes de
Son Sanç
Son Sanç, sa Costa de
Son Sanç des Moliner
Son Sard
Son Sard, es Carreró de
Son Sard, Lo de
Son Sec
Son Senalla
Son Senalla, es Camí de
Son Senalla, les Costes de
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Son Setrill
Son Tigor
Son Toi
Son Toi d'en Barres
Son Toiet
Son Tou
Son Tovet
Son Tranquil
Son Valenç
Son Valenç, es Camí de
Son Valenç d'en Barres
Son Valenç d'en Clar
Son Valenç d'en Coix
Son Valenç d'en Marc Estranya
Son Valenç d'en Tomeu Moll
Son Valenç de na Sorda
Son Valenç des Clot
Son Valenç des Cocó
Son Valenç des Garriguer
Son Vallbona
Son Vedell
Son Velard
Son Venrell
Son Vent, es Pujol de
Son Vidal
Son Vidal, Darrere es Molí de
Son Vidal, el Camí de
Son Vidal, es Molí de
Son Vidal, l’Aljub de
Son Vidal, la Costa de
Son Vidal, Lo des Moliner de
Son Vidal, sa Bassa de
Son Vidal de Can Cordella
Son Vives
Son Vives, sa Torre de
Son Vorera
Son Xancado
Son Xina
Son Xincado
Son Xurí
Sor Genoveva, es Cossi de
Sor Maria
Sord, es Torrent d’en Pere 
Sord, es Turó
Sord, sa Punta d’en Tomeu des
Sord Puig, sa Barraca des
Sorda, Son Valenç de na
Sormaries, ses
Sorra, es Carreró de na

Sorra, sa
Sort, sa
Sort, sa
Sort, sa
Sort, sa
Sort, sa Tanqueta de sa
Sort d'en Contastí, la
Sort d'en Mulet, la
Sort d'en Portes, la
Sort d'en Vica, la
Sort de l'Albelló, la
Sort de la Bassa dels Llombards, la
Sort de les Rotes, la
Sort de Pau Jaume, la
Sort del Vilar, la
Sort dels Clapers, la
Sort Llarga, la
Sortassa, la
Sorteta, sa
Sorts, ses
Sorts, ses
Sovadora, na
Suau, es Pins de na
Suau, na
Suau, s’Hort d’en
Sucrer, es Cocons des
Sucrer, la Plaça del 
Sull, Lo d’en
Sull, Lo d’en
Sutro, Cas
Sutro, sa Rota des
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T 
Tabaquer, es
Taconer, Can
Taconer, Can Banyeta d’en
Taconer, sa Talaia de Can
Taconera, na
Talaia, Ca sa 
Talaia, Can Jaume de sa
Talaia, Damunt sa
Talaia, es Caló d’en
Talaia, es Camí de sa
Talaia, es Carrer de Can
Talaia, es Pou d’en
Talaia, es Puig de sa
Talaia, es Tancadet de sa
Talaia, la
Talaia, s’Arenal d’en
Talaia, s’Hort d’en
Talaia, sa
Talaia, sa
Talaia, sa Vinya d’en
Talaia d'en Grimalt, sa
Talaia d'en Marge, sa
Talaia d'en Perico Pomar, sa
Talaia de Can Bennàsser, sa
Talaia de Can Taconer, sa
Talaia de na Móra, sa
Talaia de na Nova, sa
Talaia de s'Àguila, sa
Talaia de s'Alga, sa
Talaia des Càrritx, es Camí de sa
Talaia des Càrritx, sa
Talaia des Closos, sa
Talaia des Cuitor, sa
Talaia des Figueral, sa
Talaia des Pi, sa
Talaia Gran, sa
Talaia Grossa, sa
Talaia Juana, sa
Talaia Petita, sa
Talaia Vella, es Clot de sa
Talaia Vella, es Clot de sa Quintana de 
............................................................ sa
Talaia Vella, es Dolç des Saragall de sa
Talaia Vella, es Saragall de sa
Talaia Vella, sa
Talaia Vella, sa Quintana de sa

Talaiassa, sa
Talaiasses, les
Talaiasseta, sa
Talaies, es Mitjà de ses
Talaies, les
Talaies, sa Rota de ses
Talaies, ses
Talaies, ses
Talaies d'en Barrió, ses
Talaies d'en Clar, ses
Talaies d'en Joaní, ses
Talaies d'en Mosson, ses
Talaies d'en Mosson, ses
Talaies d'en Rumbo, ses
Talaies de Cas Saig, ses
Talaies de n'Agustina, ses
Talaies de n'Amera, ses
Talaies de n'Amera Petita, ses
Talaies de na Móra, na
Talaies de na Nova, ses
Talaies de sa Punta, ses
Talaies des Bauç, ses
Talaies des Favassos, ses
Talaies des Vergeret, ses
Talaieta, Can
Talaieta, sa
Talaiol, es
Talaiol, es
Talaiol, es
Talaiol, sa Pleta des
Talaiola, es Garrover de sa
Talaiola, es Molí de sa
Talaiola, es Pou de sa
Talaiola, sa
Talaiola Nova, sa
Talaioles, les
Talaiot, es
Talaiot Gran, es
Talaiot Petit, es
Tallada, sa Pedra
Tallador, sa Barraca des
Tallat, es Marratxí Mal
Tamarells, es
Tamarells, es Revolt des
Tana, sa
Tanca, Can
Tanca, Can
Tanca, Can
Tanca, Can
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Tanca, Can Biel
Tanca, es Barranc d’en
Tanca, es Molí de sa
Tanca, es Torrent d’en
Tanca, es Torrent de sa
Tanca, Lo d’en
Tanca, sa
Tanca, sa
Tanca, sa
Tanca, sa
Tanca, sa
Tanca, sa Pleta de sa
Tanca, ses Tanques de Darrere Can
Tanca Alambrada, sa
Tanca Barrera, sa
Tanca d'en Barberà, la
Tanca d'en Bennàsser, sa
Tanca d'en Bergues, la
Tanca d'en Beu, sa
Tanca d'en Biel Jaumeta, sa
Tanca d'en Biga, sa
Tanca d'en Bitla, sa
Tanca d'en Boira, la
Tanca d'en Bonico, sa
Tanca d'en Cabrera, sa
Tanca d'en Calent, sa
Tanca d'en Cama, sa
Tanca d'en Cama, sa
Tanca d'en Cama, sa
Tanca d'en Canova, sa
Tanca d'en Caranyo, sa
Tanca d'en Carrió, sa
Tanca d'en Cavallot, sa
Tanca d'en Ceba, sa
Tanca d'en Clar, la
Tanca d'en Colovet, sa
Tanca d'en Colovet, sa
Tanca d'en Colovet, sa
Tanca d'en Corriola, sa
Tanca d'en Cosmet, la
Tanca d'en Cosmet, sa
Tanca d'en Creus, sa
Tanca d'en Ferrer, sa
Tanca d'en Francineta, sa
Tanca d'en Galerí, sa
Tanca d'en Generè, sa
Tanca d'en Gustí, la
Tanca d'en Llambies, sa
Tanca d'en Llasses, sa

Tanca d'en Llorençó, sa
Tanca d'en Mallol, sa
Tanca d'en Mamella, sa
Tanca d'en Manresa, sa
Tanca d'en Manresa, sa
Tanca d'en Miquelet, sa
Tanca d'en Moliner, sa
Tanca d'en Mosson, sa
Tanca d'en Neo, sa
Tanca d'en Noreta, sa
Tanca d'en Palou, sa
Tanca d'en Pau, sa
Tanca d'en Pepa, sa
Tanca d'en Perelló, sa
Tanca d'en Proenç, sa
Tanca d'en Pulla, sa
Tanca d'en Rado, sa
Tanca d'en Rella, la
Tanca d'en Robeta, sa
Tanca d'en Roig, sa
Tanca d'en Rosa, sa
Tanca d'en Roter, sa
Tanca d'en Sales, sa
Tanca d'en Sastre, la
Tanca d'en Soler, la
Tanca d'en Tià Marranxa, sa
Tanca d'en Tià Pau, sa
Tanca d'en Toni Petit, sa
Tanca d'en Tromper, sa
Tanca d'en Veça, sa
Tanca d'en Veça, sa
Tanca d'en Vila, sa
Tanca d'en Vinyola, sa
Tanca de Baix, sa
Tanca de Baix, sa
Tanca de Baix, sa
Tanca de Baix de s'Era, sa
Tanca de Baix de sa Cova, sa
Tanca de Baix de sa Vinya, sa
Tanca de Baix des Pi, sa
Tanca de Baix des Pletó, sa
Tanca de Baix des Replà, sa
Tanca de Baix des Safareig, sa
Tanca de Cal Sen Marc, sa
Tanca de Can Colovet, sa
Tanca de Can Madoneta, sa
Tanca de Can Nin, sa
Tanca de Can Parra, sa
Tanca de Can Xemena, sa
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Tanca de Damunt, sa
Tanca de Darrere ses Cases, sa
Tanca de Darrere ses Cases, sa
Tanca de Davant ses Cases, sa
Tanca de Davant ses Cases, sa
Tanca de l'Amo en Gori, sa
Tanca de la Barca, la
Tanca de la Bassa, la
Tanca de la Bassa d'en Querxell, la
Tanca de la Vella, la
Tanca de la Vila, la
Tanca de les Arenes, la
Tanca de les Cisternes, la
Tanca de Madò Andreva, sa
Tanca de Més Amunt, sa
Tanca de na Biela, sa
Tanca de na Carriona, sa
Tanca de na Clara, sa
Tanca de na Cosmeta, sa
Tanca de na Farinera, sa
Tanca de na Mates, sa
Tanca de na Mercadala, sa
Tanca de na Rosa, sa
Tanca de na Rossellona, sa
Tanca de na Xoixa, sa
Tanca de Part d'Avall, la
Tanca de Prop, sa
Tanca de s'Aglanera, sa
Tanca de s'Aljub, sa
Tanca de s'Aljub, sa
Tanca de s'Aljub, sa
Tanca de s'Aljub, sa
Tanca de s'Aljub, sa
Tanca de s'Aljub, sa
Tanca de s'Aljub, sa
Tanca de s'Avenc, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa

Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era, sa
Tanca de s'Era Vella, sa
Tanca de s'Hortet, sa
Tanca de s'Hoste, la
Tanca de s'Ullastre, sa
Tanca de sa Barraca, sa
Tanca de sa Barraca, sa
Tanca de sa Barraca, sa
Tanca de sa Barraca, sa
Tanca de sa Barraca, sa
Tanca de sa Barraca, sa
Tanca de sa Barraca, sa
Tanca de sa Barraca, sa
Tanca de sa Barraca, sa
Tanca de sa Bassa, sa
Tanca de sa Bassa, sa
Tanca de sa Cisterneta, sa
Tanca de sa Cisterni, sa
Tanca de sa Cisterni, sa
Tanca de sa Cisterni, sa
Tanca de sa Cisterni, sa
Tanca de sa Cisterni, sa
Tanca de sa Cova, sa
Tanca de sa Cova, sa
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Tanca de sa Cova, sa
Tanca de sa Figuera, sa
Tanca de sa Fita, sa
Tanca de sa Madona Maria, sa
Tanca de sa Padrina, sa
Tanca de sa Pedrera, sa
Tanca de sa Pleta, sa
Tanca de sa Punta, sa
Tanca de sa Rota des Fusters, sa
Tanca de sa Tia, sa
Tanca de sa Tia, sa
Tanca de sa Vinya, sa
Tanca de sa Vinya, sa
Tanca de sa Vinya, sa
Tanca de sa Vinya, sa
Tanca de sa Vinya, sa
Tanca de sa Vinya, sa
Tanca de sa Vinya, sa
Tanca de sa Vinya, sa
Tanca de sa Vinya, sa
Tanca de sa Vinya, sa
Tanca de sa Vinya, sa
Tanca de sa Vinya, sa
Tanca de Serenyana, sa
Tanca de ses Aglaneres, sa
Tanca de ses Aigües, sa
Tanca de ses Ànimes, sa
Tanca de ses Barreres, sa
Tanca de ses Bruixes, sa
Tanca de ses Cases, sa
Tanca de ses Cases, sa
Tanca de ses Cases, sa
Tanca de ses Eres, sa
Tanca de ses Figueres, sa
Tanca de ses Figueres, sa
Tanca de ses Figueres, sa
Tanca de ses Figueres, sa
Tanca de ses Figueres, sa
Tanca de ses Figueres, sa
Tanca de ses Figueres, sa
Tanca de ses Figueres des Safareig, sa
Tanca de ses Figueres Llarga, sa
Tanca de ses Mates Clares, sa
Tanca de ses Parres, sa
Tanca de ses Pereres, sa
Tanca de ses Pruneres, sa
Tanca de ses Tapereres, sa
Tanca de ses Valentines, sa
Tanca de Son Baró, sa

Tanca del Bosc, la
Tanca del Caló del Brogit, la
Tanca del Clos, la
Tanca del Pi, la
Tanca dels Bolcadors, la
Tanca dels Garrovers, la
Tanca dels Hereus, la
Tanca dels Ullastres, la
Tanca des Albercoquers, sa
Tanca des Ametlers, sa
Tanca des Ametlers, sa
Tanca des Ametlers, sa
Tanca des Ametlers, sa
Tanca des Ametlers, sa
Tanca des Ametlers de Baix, sa
Tanca des Ametlers Joves, sa
Tanca des Ametlers Joves, sa
Tanca des Ametlers Joves, sa
Tanca des Banyero, sa
Tanca des Botigó, sa
Tanca des Capellà Nofre, sa
Tanca des Cards, sa
Tanca des Claper Gros, sa
Tanca des Cocons, sa
Tanca des Coll, sa
Tanca des Conco, sa
Tanca des Conco en Jaume, sa
Tanca des Conills, sa
Tanca des Corral, sa
Tanca des Fuster Extern, sa
Tanca des Garrover de Baix, sa
Tanca des Garrovers, sa
Tanca des Garrovers, sa
Tanca des Garrovers, sa
Tanca des Guaret Vell, sa
Tanca des Jardí, sa
Tanca des Llorer, sa
Tanca des Mestre, sa
Tanca des Metge, sa
Tanca des Mig, sa
Tanca des Mig, sa
Tanca des Mig, sa
Tanca des Mojaral, sa
Tanca des Molí, sa
Tanca des Molí, sa
Tanca des Molí, sa
Tanca des Molí, sa
Tanca des Morers, sa
Tanca des Moro de Llevant, sa
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Tanca des Noguers, sa
Tanca des Padrí, sa
Tanca des Patró, sa
Tanca des Pedacer, sa
Tanca des Pedregar, sa
Tanca des Pi, sa
Tanca des Pins, sa
Tanca des Porcs, sa
Tanca des Porxo, sa
Tanca des Potecari Benet, sa
Tanca des Pou, sa
Tanca des Pou, sa
Tanca des Pou, sa
Tanca des Pou, sa
Tanca des Pou, sa
Tanca des Rafal, sa
Tanca des Rafal, sa
Tanca des Rafal, sa
Tanca des Rector, sa
Tanca des Saig, sa
Tanca des Saliner, sa
Tanca des Sestadors, sa
Tanca des Sestadors, sa
Tanca des Sestadors, sa 
Tanca des Sestadors, sa
Tanca des Teixidor, sa
Tanca des Tirany des Puaters, sa
Tanca des Xebel·lins, sa
Tanca des Xots, sa
Tanca Doblegada, la
Tanca Figuera, sa
Tanca Gran, sa
Tanca Gran, sa
Tanca Gran, sa
Tanca Gran, sa
Tanca Gran, sa
Tanca Gran, sa
Tanca Gran, sa
Tanca Gran, sa
Tanca Gran, sa
Tanca Gran, sa
Tanca Gran, sa
Tanca Gran, sa
Tanca Llarga, sa
Tanca Llarga, sa
Tanca Llarga, sa
Tanca Llarga, sa
Tanca Llarga, sa
Tanca Llarga, sa

Tanca Nova, sa
Tanca Nova, sa
Tanca Nova, sa
Tanca Nova, sa
Tanca Nova, sa
Tanca Nova, sa
Tanca Nova, sa
Tanca Petita, sa
Tanca Petita, sa
Tanca Redona, sa
Tanca Sastre, la
Tanca Serena, la
Tanca Vella, la
Tancadet, es
Tancadet de sa Talaia, es
Tancassa, s’Antigor d’en
Tancassa, sa
Tancassa, Son Ramon de sa
Tancasses, sa Pleta de ses
Tancasses, ses
Tancat, es
Tancat, es
Tancat, es
Tancat d'en Cabrer, es
Tancat d'en Cotna, es
Tancat d'en Goiet, es
Tancat d'en Nússol, es
Tancat d'en Palles, es
Tancat d'en Turc, es
Tancat d'en Xorquet, el
Tancat de Cas Garriguer, es
Tancat de la Pleta, el
Tancat de les Cerdanes, el
Tancat de les Figueres, el
Tancat de les Figueres, la Pleta del
Tancat de les Ovelles, el
Tancat de na Pou, es
Tancat de s'Avenc, el
Tancat de sa Caseta des Garriguer, es
Tancat de sa Cova, es
Tancat de sa Figuera, es
Tancat de sa Marina, es
Tancat de sa Pleta, es
Tancat de sa Síquia, es
Tancat de sa Tia Bet, es
Tancat de sa Torre, es
Tancat de sa Vinya, es
Tancat de ses Figueres Joves, es
Tancat des Ametlers, es
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Tancat des Cards, es
Tancat des Cocó, es
Tancat des Pi, es
Tancat des Replà, es
Tancat Nou, es
Tancat Nou, es
Tancat Nou, es
Tancat Nou, es
Tancat Nou, es
Tancat Nou, es Pou des
Tancat Nou, sa Vinya des
Tancat Vell, es
Tancat Vell, es Camí des
Tancó d'en Gustinel·lo, es
Tanques, les
Tanques, ses
Tanques d'en Bet, ses
Tanques d'en Blai Blai, ses
Tanques d'en Cama, ses
Tanques d'en Cama, ses
Tanques d'en Cavallot, ses
Tanques d'en Joan Menut, ses
Tanques d'en Llucia, ses
Tanques d'en Manresa, ses
Tanques d'en Mino, ses
Tanques d'en Roger, ses
Tanques d'en Xoixa, ses
Tanques de Darrere Can Tanca, ses
Tanques de l'Amo en Jordi, ses
Tanques de la Sabatera, les
Tanques de na Manenta, ses
Tanques de sa Pleta, ses
Tanques del Cocó, les
Tanques del Pou, les
Tanques del Sen Ceba, ses
Tanques des Batlet, ses
Tanques des Bets, ses
Tanques des Guaret Vell, ses
Tanques des Milà Torres, ses
Tanques des Molí, ses
Tanques Grans, ses
Tanques Noves, ses
Tanques Velles, ses
Tanqueta, la
Tanqueta, sa
Tanqueta, sa
Tanqueta, sa
Tanqueta, sa
Tanqueta, sa

Tanqueta, sa
Tanqueta, sa
Tanqueta, sa
Tanqueta, sa
Tanqueta, sa
Tanqueta, sa
Tanqueta, sa
Tanqueta, sa
Tanqueta, sa
Tanqueta, sa
Tanqueta d'en Mallol, sa
Tanqueta de Darrere ses Cases, sa
Tanqueta de la Vinya Vella, la
Tanqueta de les Figueres, la
Tanqueta de sa Sitja, sa
Tanqueta de sa Sort, sa
Tanqueta del Pou, la
Tanqueta des Donat, sa
Tanqueta des Garrovers, sa
Tanqueta des Llamp, sa
Tanqueta des Traginer, sa
Tanquetes, ses
Tanquetes, ses
Tanquetes, ses
Tanquetes, ses
Tanquetes, ses Tres
Tanquetes d'en Mariaina, ses
Tanquetes d'en Patró, ses
Tanquetes des Garrovers, ses
Tapada, s’Aljub
Tapades d'en Llambies, ses
Tapereres, sa Tanca de ses
Tapereres, sa Vinya de ses
Tapereres, ses
Tarongers, Can Pere Joan des
Tarongers, es Clot des
Tarongers, es Clot des
Tasques, ses
Tatau, s’Era de Can
Taula des Moros, sa
Taulia, l’Alqueria d’en
Taverna, es Molí de sa
Taverna, es Quartó de sa
Taverna, s’Hort de sa
Taverner, es Rost des
Taverner, sa Cova des
Teixidor, Can
Teixidor, es Camí de Cas
Teixidor, sa Cova des
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Teixidor, sa Cova des
Teixidor, sa Cova des
Teixidor, sa Tanca des
Telèfon, sa Barraca des
Telèfon, sa Pesquera des
Telègraf, sa Caseta des
Temps, es Camí de s’Estret des
Temps, es Clap de s’Estret des
Temps, es Pelat de s’Estret des
Temps, s’Estret des
Temps, sa Punta de s’Estret des
Temps, ses Coves de s’Estret des
Temps d'en Ferrereta, es
Temps de sa Vinya, es
Tenassa de na Barbera, sa
Tenassa de s'Almunia, sa
Tenassa Plana, sa
Tenassar, es
Tenasser, es
Tenasser Blanc, es
Tenasses, ses
Tenasses Roges, es Banquet de ses
Tenasses Roges, ses
Tendra, sa Punta
Tendre, es
Tendre, es
Tendre, es
Tendre, es Fort des
Tendre, sa Punta des
Tendre de na Fontanella, es
Tendre de sa Cova des Foc, es
Tendre de sa Roca Fesa, es
Tendre de sa Teula, es
Tendre des Adolços, es
Tendre des Faralló, es
Tenre, sa Cova d’en
Tenyidor des Torres, es
Terça, l’Alqueria
Teresa, Ca Madò
Tereses, Ca ses
Terra, sa Punta d’en
Terra Bona, sa
Terrassa, Can Joan
Terrassa, Can Sebastià
Terremoto, es
Terrer Roig, es
Terringo, Can
Terringo, Can
Terringo, es Turó d’en

Terringo, Lo d’en
Terringo, sa Marineta d’en
Teula, es Tendre de sa
Teuladers, s’Illot des
Teuler, Lo d’en
Teulera, el Camp de la
Teulera, la Plaça de la
Teulera, na
Teulera d'en Blonquet, la
Teulera d'en Rigo, sa
Teulera d'en Valenç, la
Teuleres, ses
Teuleres, ses
Tia, sa Tanca de sa
Tia, sa Tanca de sa
Tia Bet, es Tancat de sa
Tia Selva, Lo de sa
Tià Batle, sa Pedra d’en
Tià Blaia, sa Rota d’en
Tià Coix, s’Escar d’en
Tià Fuster, s’Aljub d’en
Tià Gelat, Can
Tià Llarg, en
Tià Manuel, Can
Tià Marranxa, Can
Tià Marranxa, sa Tanca d’en
Tià Mas, sa Barraca d’en
Tià Moro, es Degotís d’en
Tià Moro, es Torrent d’en
Tià Nin, es Torrent de Mestre
Tià Nin, es Torrent del Sen
Tià Pau, sa Tanca d’en
Tià Ponç, sa Sínia d’en
Tià Puig, Can
Tià Ramon, Can
Tià Xico, sa Pesquera d’en
Tianeta, na
Tianeta, sa Punta de na
Tibús, Lo d’en
Tibussa, es Comellar de na
Tigor, Son
Timoner, Can
Timoner, es Torrent d’en
Timoner, sa Torre d’en
Timonera, na
Timonera, na
Timonera, sa Pleta de na
Timpanyo, Can
Timpanyo, es Serral d’en
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Timpanyo, es Torrent d’en
Timpanyo, sa Pleta d’en
Tirada Llisa, sa
Tirany des Puaters, es
Tirany des Puaters, sa Tanca des
Títol, es
Títol, es Camí des
Tiu, es Cantó d’en
Tiu, sa Barraca d’en Tòfol Marc
Tiulot, es Torrent des
Tòfol, sa Pleta d’en
Tòfol, sa Pleta d’en
Tòfol Marc Tiu, sa Barraca d’en
Tòfol Roca, Can
Tòfol Roca, sa Barraca d’en
Toi, Son
Toi d’en Barres, Son
Toiet, Son
Tolet, Can
Tolet, Lo d’en
Tolet, sa Cova d’en
Toll, Can
Tomarinar, es
Tomàs, es Torrent d’en
Tomàs, Lo d’en
Tomàs, sa Torre d’en
Tomàs Fesol, Lo d’en
Tomàs Jeu, es Carreró d’en
Tomàs Llarg, Can
Tomàs Reina, Can
Tomeu, Cal Sen
Tomeu Amagat, Can
Tomeu Carraixet, Can
Tomeu Clar, s’Escar d’en
Tomeu Coa, Ca l’Amo en
Tomeu Coa, Can
Tomeu de Cas Bauç, s’Escar d’en
Tomeu de sa Botiga, Cal Sen
Tomeu des Camp de s’Aljub, Can
Tomeu des Sord, sa Punta d’en
Tomeu Domingo, es Torrent de l’Amo 
......................................................... en
Tomeu Ferreret, Can
Tomeu Garriguer, Cal Sen
Tomeu Maganet, Can
Tomeu Moll, Son Valenç d’en
Tomeu Paulo, Ca l’Amo en
Tomeu Salom, sa Bassa d’en
Tomeu Torres, sa Pesquera de Mestre

Tomeu Xamarrí, Can
Tonedors, es
Tonedors, sa Cova des
Tonedors, sa Pedra des
Tonedors, ses Coves des
Toni, el Clos de Mosson
Toni, es Pi des Jai
Toni, les Rotes d’en
Toni, na
Toni, sa Barraca del Senyor
Toni, sa Paret d’en
Toni, sa Quarterada de Don
Toni Capblanc, sa Barraca d’en
Toni Comes, Can
Toni de la Ceda, s’Escar d’en
Toni de sa Costa, es Turó d’en
Toni des Forn, s’Escar d’en
Toni Ferrer, s’Escar d’en
Toni Jordi, ses Pletes d’en
Toni Nin, Can
Toni Paulo, Can
Toni Petit, sa Tanca d’en
Toni Roca, Can
Toni Sanç, Can
Toni Sec, Can
Toni Simon, Can
Toni Soler, Can
Toni Soler, Can
Toni Soler, sa Barraca d’en
Toni Soler, s’Escar d’en
Toniet, s’Escar d’en
Tonina Aina Mina, Ca Madò
Tords, sa Punta des
Tords Magres, sa Pesquera des
Toro, es Cap des
Toros, sa Plaça des 
Torpede, sa Punta des
Torraines, ses
Torre, Baix de sa
Torre, Baix sa
Torre, es Caló de sa
Torre, es Caló de sa
Torre, es Camí de sa
Torre, es Camí des Caló
Torre, es Cocó de sa
Torre, es Pujador de sa
Torre, es Tancat de sa
Torre, l’Alqueria de la
Torre, la
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Torre, s’Illot de sa
Torre, sa
Torre, sa
Torre, sa
Torre, sa
Torre, sa
Torre, sa
Torre, sa
Torre, sa Pleta de sa
Torre, sa Pleta de sa
Torre, sa Punta de sa
Torre Almunia, la
Torre Almunia, sa
Torre d’en Beu, es Dolç de sa
Torre d'en Beu, sa
Torre d’en Beu, sa Comuna de sa
Torre d'en Bonico, sa
Torre d'en Bossa, sa
Torre d'en Clar, sa
Torre d'en Perico, sa
Torre d'en Polla, sa
Torre d'en Polla, sa
Torre d'en Timoner, sa
Torre d'en Tomàs, sa
Torre de Can Bàrbara, sa
Torre de Can Barres, sa
Torre de Can Beu, sa
Torre de Can Formatge, sa
Torre de Can Gori Beu, sa
Torre de Can Llambies, sa
Torre de Can Lluc, sa
Torre de Can Marines, sa
Torre de Can Miquel Clar, sa
Torre de Can Moliner, sa
Torre de Can Paraire, sa
Torre de Can Sales, sa
Torre de Cas Forner, sa
Torre de Fust, sa
Torre de Fusta, sa
Torre de  l'Amo en Jaume Llaneres, 
sa
Torre de n'Aulet, sa
Torre de na Gosta, sa
Torre de sa Vall, sa
Torre de So n'Amer, sa
Torre de Son Danús, sa
Torre de Son Morlà, sa
Torre de Son Rossinyol, sa
Torre de Son Vives, sa

Torre des Aulets, sa
Torre des Bennàssers, sa
Torre des Coix Bàrbara, sa
Torre des Gallardets, sa
Torre des Molí, sa
Torre des Rafalet, sa
Torre des Regidor, sa
Torre Nova, es Dolç de sa
Torre Nova, sa
Torrella, es Camí des Camp d’en
Torrella, es Camp d’en
Torrelles, Can
Torrelles, Can
Torrelles, es Camí d’en
Torrelles, es Rost d’en
Torrelles, Lo d’en
Torrelles, s’Era d’en
Torrelles, sa Vinya d’en
Torrelletes, Lo d’en
Torrent, Can
Torrent, es
Torrent, es
Torrent, es
Torrent, es
Torrent, es Pont des
Torrent, sa Bassa des
Torrent, sa Costa des
Torrent, ses Cases des
Torrent d'en Banyeta, es
Torrent d'en Barragot, es
Torrent d'en Barres, es
Torrent d'en Bassa, es
Torrent d'en Bet, es
Torrent d'en Beu, es
Torrent d'en Bielet, es
Torrent d'en Blai Blai, es
Torrent d'en Blanca, es
Torrent d'en Boguet, es
Torrent d'en Bonico, es
Torrent d'en Bonjesús, es
Torrent d'en Bossa, es
Torrent d'en Bragues, es
Torrent d'en Busques, es
Torrent d'en Cama, es
Torrent d'en Cama, es
Torrent d'en Canyelles, es
Torrent d'en Carraixet, es
Torrent d'en Celler, es
Torrent d'en Cenrí, es
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Torrent d'en Coloma, es
Torrent d'en Colomí, es
Torrent d'en Colomí, es
Torrent d'en Conill, es
Torrent d'en Cosina, es
Torrent d'en Cosme Pou, es
Torrent d'en Cosmet, es
Torrent d'en Cosmet, es
Torrent d'en Fariner, es
Torrent d'en Felip, es
Torrent d'en Feo Gran, es
Torrent d'en Galerí, es
Torrent d'en Ginard, es
Torrent d'en Grimalt, es
Torrent d'en Guinyona, es
Torrent d'en Jana, es
Torrent d'en Jana, es
Torrent d'en Jaume Ponç, es
Torrent d'en Larion, es
Torrent d'en Manento, es
Torrent d'en Massotí, es
Torrent d'en Miquel Eulària, es
Torrent d'en Moja, es
Torrent d'en Mojarala, es
Torrent d'en Morer, es
Torrent d'en Mut, el
Torrent d'en Neo, es
Torrent d'en Neo, es
Torrent d'en Paulo, es
Torrent d'en Pere Sord, es
Torrent d'en Pipes, es
Torrent d'en Poncet, es
Torrent d'en Proenç, el
Torrent d'en Regarrec, es
Torrent d'en Relleta, es
Torrent d'en Reüll, es
Torrent d'en Roig, es
Torrent d’en Roig, es Carreró des
Torrent d'en Romeguera, es
Torrent d'en Sard, es
Torrent d'en Selva, es
Torrent d'en Tanca, es
Torrent d'en Tià Moro, es
Torrent d'en Timoner, es
Torrent d'en Timpanyo, es
Torrent d'en Tomàs, es
Torrent d'en Veça, es
Torrent d'en Vellana, es
Torrent d'en Verger, es

Torrent d'en Versa, es
Torrent d'en Vica, es
Torrent d'en Vila, es
Torrent d'en Xixili, es
Torrent de Baix, el
Torrent de Ca na Frare, es
Torrent de Ca na Metge
Torrent de Cal Reiet, es
Torrent de Cala Figuereta, es
Torrent de Can Llaneres, es
Torrent de Can Moja, es
Torrent de Cas Mestre, es
Torrent de la Sima, el
Torrent de la Sínia, el
Torrent  de  l'Amo  en  Tomeu 
............................................ Domingo, 
es
Torrent de Mavi, es
Torrent de Mestre Tià Nin, es
Torrent de n'Ebrí, es
Torrent de na Frare, es
Torrent de na Garró, es
Torrent de na Manyana, es
Torrent de na Massotí, es
Torrent de na Mussotí, es
Torrent de na Romeguera, es
Torrent de na Rossellona, el
Torrent de na Secorrada, es
Torrent de na Vetla, es
Torrent de s'Almunia, es
Torrent de s'Amarador, es
Torrent de s'Avencàs, es
Torrent de sa Bassa Serra, es
Torrent de sa Conca, es
Torrent de sa Cova d'en Cabrer, es
Torrent de sa Cova de sa Plana, es
Torrent de sa Cova des Gat, es
Torrent de sa Mesa, es
Torrent de sa Tanca, es
Torrent de ses Aglaneres, es
Torrent de ses Barques, es
Torrent de ses Frites, es
Torrent de ses Mates Negres, es
Torrent de Solimina, es
Torrent de Son Durí, es
Torrent de Son Morlà, es
Torrent del Cul del Cove, el
Torrent del Sen Tià Nin, es
Torrent des Bous, es
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Torrent des Bous, es
Torrent des Bufador, es
Torrent des Caló d'en Boira, es
Torrent des Caló de n'Adrover, es
Torrent des Clos, es
Torrent des Comellars, es
Torrent des Degotís, es
Torrent des Fariners, es
Torrent des Jai, es
Torrent des Màrmols, es
Torrent des Mestre, es
Torrent des Metge Manresa, es
Torrent des Molí des Saig, es
Torrent des Oms, es
Torrent des Ponços, es
Torrent des Porcs, es
Torrent des Portell, es
Torrent des Pou, es
Torrent des Sivinar, es
Torrent des Tiulot, es
Torrent des Vedells, es
Torrent des Verger, es
Torrent des Vergeret, es
Torrent Fondo, es
Torrent Nou, es
Torrent Vell, es
Torrentell d'en Gustinel·lo, es
Torrentell de sa Cova des Drac, es
Torrentell de ses Piquetes, es
Torrer, es Turó d’en
Torrers, es Camí des
Torrers, es Camí des
Torres, Can
Torres, es Carreró de Can
Torres, es Fumeral d’en
Torres, es Tenyidor des
Torres, s’Escar des
Torres, sa Barraca d’en
Torres, sa Pesquera de Mestre Tomeu
Torres, ses Tanques des Milà
Torritxol, es
Torritxol, es Carreró des
Torritxolet, es
Tort, Can
Tort, Lo d’en
Tort, Lo des
Torta, s’Alzina
Tórteres, es Pouet de ses
Tórteres, sa Font de ses

Tots, Lo des
Tou, Son
Tous, es Pinar d’en
Tovet, Son
Traginer, sa Tanqueta des
Tramuntana, Can
Tranquil, Son
Trapa, la
Trapasser, el Molí d’en
Trapasser, Lo d’en
Trapasser, sa Barraca d’en
Trapassers, s’Escar des 
Trapassers, sa Barraca des
Travera, el Carrer de na
Travesser, Baix des
Travesser, es
Travessia des Pujol, sa
Tren, es
Tren, sa Creu des
Tren, sa Placeta des
Trencada, na
Trencada, sa Barca
Trencada, sa Cova de sa Barca
Trencada, sa Punta de sa Barca
Trencaferros, na
Tres Boques, sa Cova amb ses
Tres Boques, sa Cova de ses
Tres Quarterades, ses
Tres Quartons, es
Tres Quartons de n'Albacor, es
Tres Quartons de na Martinenca, es
Tres Tanquetes, ses
Treufoc, na
Treurefoc, na
Trilles, Lo d’en
Trinxa, sa
Trinxa, sa
Trinxa des Morràs, sa
Trompa, Can
Tromper, sa Rota d’en
Tromper, sa Tanca d’en
Trona, sa
Trona, sa
Tronassa, sa
Troneta, sa
Troneta des Buits, sa
Tros Llarg, es
Trossos, Can
Trossos, Lo d’en

2222



Truc, la Barrera del
Trugeres, es Corral de ses
Trugeres, es Corral de ses
Trugeres, ses Figueres de Moro de ses
Truja, es Morro de sa
Truja, sa Rota de sa
Tudaposts, sa Barraca d’en
Tugores, Cala en
Tugores, es Mitjà de Cala en
Tugores, es Pou de Cala en
Tugores, es Salat de Cala en
Tugores, s’Alt de Cala en
Tugores, s’Escar de Cala en
Tugores, sa Punta de Cala en
Tugores, sa Punta de Cala en
Tugores Gran, Cala en
Tugores Petit, Cala en
Tuncar
Tup-tup, ses Mates des
Turc, es Tancat d’en
Turca, na
Turmassot, sa Cova des
Turmassot de Cala Figuereta, es
Turmassot de sa Cova, es
Turmassot de sa Cova Foradada, es
Turmassot de sa Creta, es
Turmassot de sa Pedrera, es
Turmassot de ses Pedreres, es
Turmassot des Bauç, es
Turmassot des Buits, es
Turmassot des Faralló, es
Turmassot des Mig, es
Turó, Baix des
Turó, Cas
Turó, es
Turó, es
Turó, es
Turó, es
Turó, es
Turó, es
Turó, es
Turó, es
Turó, es Carreró des
Turó, ses Pedreres des
Turó, ses Roques des
Turó d'en Balutxo, es
Turó d'en Beu, es
Turó d'en Blai Botiguer, es
Turó d'en Boira, es

Turó d'en Canonge, es
Turó d'en Capità, es
Turó d'en Carreter, es
Turó d'en Colau, es
Turó d'en Cordella, es
Turó d'en Cotxer, es
Turó d'en Goixo, es
Turó d'en Granot, es
Turó d'en Jordi, es
Turó d'en Lletrudis, es
Turó d'en Mateu, es
Turó d'en Mel, es
Turó d’en Mel, es Camí des
Turó d'en Pere Madona, es
Turó d'en Puput, es
Turó d'en Roig, es
Turó d'en Roter, es
Turó d'en Rumbo, es
Turó d'en Simon, es
Turó d'en Simon, es
Turó d'en Terringo, es
Turó d'en Toni de sa Costa, es
Turó d'en Torrer, es
Turó d'en Xoixa, es
Turó d'en Xurí, es
Turó de Don Sebastià, es
Turó de n'Aulet, es
Turó de n'Escolana, es
Turó de na Bou, es
Turó de na Clapers, es
Turó de na Fesola, es
Turó de na Lluca, es
Turó de s'Àguila
Turó de s'Aranyera, es
Turó de s'Arena, es
Turó de sa Barraca, es
Turó de sa Cova, es
Turó de sa Cova Juana, es
Turó de ses Blaies, es
Turó de ses Figueres, es
Turó de ses Fites, es
Turó de ses Lluques, es
Turó de ses Mires, es
Turó de ses Pedreres, es
Turó des Ases, es
Turó des Bisbe, es
Turó des Bous, es
Turó des Càrritx, es
Turó des Claper Gros, es
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Turó des Forn de Calç, es
Turó des Maressos, es
Turó des Pins, es
Turó des Romanins, es
Turó Gros, es
Turó Redó, es
Turó Socarrat, es
Turó Sord, es
Turonet, es
Turons d'en Portell, es
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U 
Ullal, es Racó de s’
Ullal, s'
Ullal, s'
Ullal, sa Cova de s’
Ullastre, es Camí des Camp de s’
Ullastre, es Camp de s’
Ullastre, es Parat de s’
Ullastre, es Saragall de s’
Ullastre, s'
Ullastre, s’Aragall de s’
Ullastre, sa Pesquera de s’
Ullastre, sa Tanca de s’
Ullastre de Son Ponç, s'
Ullastre des Metge, s'
Ullastre des Molí, s'
Ullastre des Pastor, s'
Ullastre Pujador, s'
Ullastre Verd, es Camí de s’
Ullastre Verd, s'
Ullastres de Can Sabater, es
Ullastres, es Corral des
Ullastres, es Mitjà des
Ullastres, la Tanca dels
Ullastres, sa Pleta des
Ullastres, sa Pleta des
Ullastres, sa Pleta des
Ullastres, sa Pleta des
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V 
Vadora, la Possessió d’en Joan
Vairat de ses Piquetes, es
Valenç, es Camí de Son
Valenç, la Teulera d’en
Valenç, Son
Valenç d’en Barres, Son
Valenç d’en Clar, Son
Valenç d’en Coix, Son
Valenç d’en Marc Estranya, Son
Valenç d’en Tomeu Moll, Son
Valenç de na Sorda, Son
Valenç des Clot, Son
Valenç des Cocó, Son
Valenç des Garriguer, Son
Valentines, es Camí de ses
Valentines, es Carreró de ses
Valentines, sa Tanca de ses
Valentines, ses
Vall, es Escalons de sa
Vall, sa
Vall, sa Pleta de sa
Vall, sa Torre de sa
Vall, sa Vinya de sa 
Vallbona, Son
Valldespira, na
Vallespira, na
Vallet, es Verger de sa
Vallet, sa
Vallet, sa Vinya de sa
Vallmanén, na
Vapor, es Ferro des
Vapor, sa Cova des
Vapor, sa Pesquera des
Vaques, es Camí de sa Bassa de ses
Vaques, sa Bassa de ses
Variana, na
Veça, es Camp d’en
Veça, es Torrent d’en
Veça, sa Tanca d’en
Veça, sa Tanca d’en
Vedell, Can
Vedell, s’Escar d’en Guillem
Vedell, Son
Vedella d’Or, es Claper de sa
Vedells, Cas
Vedells, es Camí de Cas

Vedells, es Molí des
Vedells, es Torrent des
Vela, Can
Vela, es Camí de sa
Vela, es Racó d’en
Vela, es Revolt de sa
Vela, sa
Vela, sa
Vela, sa
Vela, sa
Vela, sa Barraca d’en
Vela, sa Barraca d’en
Vela d'en Miquelet, sa
Velar, el Clos del
Velar, es
Velar, es Camí des
Velar, es Carrer des
Velar, es Molí des
Velar, Lo des Molí des
Velard, Son
Velera, na
Vell, Ca na
Vell, Can Garrit
Vell, Can Marinons
Vell, Can Mino
Vell, Can Rebeu
Vell, Can Simonet
Vell, Cas Guaret
Vell, Cas Guaret
Vell, Cas Guaret
Vell, el Fossar
Vell, es Camí
Vell, es Camí des Tancat
Vell, es Carregador
Vell, es Cementeri
Vell, es Comellar
Vell, es Corral
Vell, es Corral
Vell, es Figueral
Vell, es Figueral
Vell, es Figueral
Vell, es Forn
Vell, es Guaret
Vell, es Guaret
Vell, es Molí de s’Hort
Vell, es Molí de s’Hort
Vell, es Pla d’en Castell
Vell, es Pou
Vell, es Pou des Guaret
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Vell, es Pujol
Vell, es Serral
Vell, es Tancat
Vell, es Torrent
Vell, la Illeta del Fossar
Vell, s’Escar
Vell, s’Escar
Vell, s’Hort
Vell, s’Hort
Vell, s’Hort
Vell, s’Olivó
Vell, sa Tanca des Guaret
Vell, ses Tanques des Guaret
Vell, Son Danús
Vell, Son Ferreret
Vell, Son Piris
Vell, Son Ponç
Vell de Cala Llombards, es Camí
Vell de Consolació, es Camí
Vell Marí, es Cocó des
Vell Marí, sa Cova des
Vell Marí, sa Cova des
Vell Marí, sa Cova des
Vell Marí, sa Cova des
Vella de Cas Senyor, s’Era
Vella, es Caminoi de sa Vinya
Vella,  es  Clot  de  sa  Quintana  de  sa 
...................................................... 
Talaia
Vella, es Clot de sa Talaia
Vella, es Comellar de na
Vella, es Dolç des Saragall de sa Talaia
Vella, es Saragall de sa Talaia
Vella, l’Església
Vella, l’Església
Vella, la Tanca
Vella, la Tanca de la
Vella, la Tanqueta de la Vinya
Vella, na
Vella, na
Vella, na
Vella, na
Vella, na Cosme
Vella, na Faró
Vella, na Parra
Vella, s’Aljub
Vella, s’Era
Vella, s’Era
Vella, s’Era

Vella, s’Era
Vella, s’Era
Vella, s’Era
Vella, s’Era
Vella, s’Escola
Vella, sa Barraca
Vella, sa Barrera
Vella, sa Cova
Vella, sa Cova de sa Pleta
Vella, sa Gravera
Vella, sa Guàrdia
Vella, sa Pedrera
Vella, sa Plaça
Vella, sa Placeta de s’Escola
Vella, sa Pleta
Vella, sa Pleta
Vella, sa Quintana de sa Talaia
Vella, sa Rota
Vella, sa Rota
Vella, sa Talaia
Vella, sa Tanca de s’Era
Vella, sa Vinya
Vella, sa Vinya
Vella, sa Vinya
Vella, sa Vinya
Vella, sa Vinya
Vella, sa Vinya
Vella, ses Pedreres de sa Pleta
Vellana, es Torrent d’en
Vellana, sa Cova d’en Salvador
Velles, la Bassa de les
Velles, ses
Velles, ses
Velles, ses Bassetes
Velles, ses Calabreses
Velles, ses Cases
Velles, ses Cases
Velles, ses Cases
Velles, ses Farons
Velles, ses Figueres de Moro
Velles, ses Figueres de Moro
Velles, ses Figueres de Moro
Velles, ses Figueres de Moro
Velles, ses Figueres de Moro
Velles, ses Figueres de Moro
Velles, ses Rotes
Velles, ses Tanques
Velles, ses Vinyes
Velles d’en Rovellat, ses Cases
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Velles des Molí, ses Figueres de Moro
Veló, el
Vencs, es Camí de ses
Vencs, es Pont de ses
Vencs, ses
Venrell, Son
Venrella, na
Venrella, sa Bassa de na
Vent, Ca na
Vent, es Carrer des
Vent, es Pujol de Son
Vent, sa Costa d’en
Ventura, es Camp d’en
Ventura, na
Ventura, sa Cova d’en
Venys, Can
Venys, sa Quarterada del Sen Joan
Verd, es Camí de s’Ullastre
Verd, s’Ullastre
Verdal, na
Verdal, na
Verdal, na
Verdal, na
Verdals, es Camí de ses 
Verdals, ses
Verdals, ses
Verdals, ses
Verdals, ses Figueres
Verdera, es Pou d’en
Verer, es Pi
Verger, Can
Verger, es
Verger, es
Verger, es Torrent d’en
Verger, es Torrent des
Verger, sa Costa d’en
Verger, sa Costa d’en
Verger, sa Cova des
Verger de sa Vallet, es
Vergeres, s’Escar de ses
Vergeret, es
Vergeret, es
Vergeret, es Torrent des
Vergeret, ses Coves des
Vergeret, ses Talaies des
Vermança, na
Vermances, ses
Vermell, Can
Vermell, en

Vermell, es Serral
Vermell, Lo d’en
Vermell, sa Cova d’en
Vermell, sa Pleta d’en
Vermella, Cala
Vermella, el Camp de la Bassa
Vermella, la Bassa
Vermella, la Casa
Vermella, sa Barraca
Vermella, sa Barraqueta
Vermella, sa Caseta
Vermella, sa Penya
Vermelles, es Camí de ses
Vermelles, es Camí de ses Cales
Vermelles, ses
Vermelles, ses Cales 
Vermelles, ses Cases
Vermells, es Macs
Verrandella, na
Verro, Can
Verro, Can Jaume
Verro, s’Abeurada d’en
Verro, sa Barraca d’en
Verro, sa Barraca de Can
Versa, es Torrent d’en
Vetla, Can
Vetla, es Clots d’en
Vetla, es Coll d’en
Vetla, es Rotons d’en
Vetla, es Torrent de na
Vetla, Lo d’en
Vetla, s’Era d’en
Vetla, sa Barraca d’en Miquel
Vetla, sa Bassa d’en
Vetla, sa Punta d’en
Vetla, sa Punta d’en Miquel
Vetlaret, es
Vica, es Torrent d’en
Vica, la Sort d’en
Vicari, el Clos d’en
Vicari, ses Coves des
Vicenç, es Camp d’en
Vicenç, sa Cova d’en
Vicenç Rei, Can
Victòria, el Puig de la
Victòria, es Carrer de la Reina
Vidal, Can
Vidal, Darrere es Molí de Son
Vidal, el Camí de Son
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Vidal, el Coll d’en
Vidal, els Closos d’en
Vidal, es Camp d’en
Vidal, es Molí de Son
Vidal, es Pins d’en 
Vidal, es Rotons d’en
Vidal, l’Aljub de Son
Vidal, la Costa de Son
Vidal, Lo d’en 
Vidal, Lo des Moliner de Son 
Vidal, sa Barraca d’en
Vidal, sa Barraca d’en
Vidal, sa Barraca d’en
Vidal, sa Bassa de Son
Vidal, sa Pleta d’en
Vidal, sa Pleta de l’Amo Antoni
Vidal, Son
Vidal de Can Cordella, Son
Vidala, el Camí de na
Vidala, el Clos d’en
Vidala, es Clos de na
Vidala, es Pins de na
Vidala, es Porxo de na
Vidala, na
Vidales, les
Vidalona, na
Vidals, el Coll des
Vila, el Carrer de la Casa de la
Vila, es Camí de la
Vila, es Torrent d’en
Vila, la Rota de la
Vila, la Tanca de la
Vila, sa Barraca d’en
Vila, sa Barraca des Patró
Vila, sa Casa de la
Vila, sa Cova d’en
Vila, sa Rota d’en
Vila, sa Tanca d’en
Vila, ses Barraques d’en
Vila, ses Barreres de ses Barraques d’en
Vila, s’Escar d’en
Vilar, la Sort del
Vilar, el
Vilasco, Can
Viló d'en Baró, el
Vinater, Lo d’en
Vindango, sa Barraca d’en Joan
Vinya, Baix sa
Vinya, es Camp de sa

Vinya, es Molí de sa
Vinya, es Tancat de sa
Vinya, es Temps de sa
Vinya, la
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa
Vinya, sa Bassa de sa
Vinya, sa Costa de sa
Vinya, sa Recta des Camp de sa
Vinya, sa Rota de sa
Vinya, sa Tanca de Baix de sa
Vinya, sa Tanca de sa
Vinya, sa Tanca de sa
Vinya, sa Tanca de sa
Vinya, sa Tanca de sa
Vinya, sa Tanca de sa
Vinya, sa Tanca de sa
Vinya, sa Tanca de sa
Vinya, sa Tanca de sa
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Vinya, sa Tanca de sa
Vinya, sa Tanca de sa
Vinya, sa Tanca de sa
Vinya, sa Tanca de sa
Vinya, ses Cases de sa
Vinya, ses Pedreres de sa
Vinya d'en Bet, sa
Vinya d'en Carles, sa
Vinya d'en Clar, sa
Vinya d'en Galerí, sa
Vinya d'en Manresa, sa
Vinya d'en Muda, la
Vinya d'en Talaia, sa
Vinya d'en Torrelles, sa
Vinya de Baix, sa
Vinya de l'Amo Antoni Ramon, sa
Vinya de l'Amo Antoni Ramon, sa
Vinya de la Cova, la
Vinya de na Lleu, sa
Vinya de sa Vall, sa
Vinya de sa Vallet, sa
Vinya de ses Ànimes, sa
Vinya de ses Tapereres, sa
Vinya de Son Coves, la
Vinya del Rafal Palla, la
Vinya des Caragol, sa
Vinya des Ferrers, sa
Vinya des Fogoneu, sa
Vinya des Moscatell, sa
Vinya des Potecari, sa
Vinya des Tancat Nou, sa
Vinya Nova, sa
Vinya Vella, es Caminoi de sa
Vinya Vella, la Tanqueta de la
Vinya Vella, sa
Vinya Vella, sa
Vinya Vella, sa
Vinya Vella, sa
Vinya Vella, sa
Vinya Vella, sa
Vinyassa, el Camp de sa
Vinyassa, la
Vinyassa, sa
Vinyasses, les
Vinyes, s’Escar del Sen Pere
Vinyes, ses
Vinyes de na Clavet, ses
Vinyes Velles, ses
Vinyet, el Camí del

Vinyet, es
Vinyet, es
Vinyeta, la
Vinyeta, la
Vinyeta, na
Vinyeta, sa
Vinyeta, sa
Vinyeta, sa
Vinyeta, sa
Vinyeta, sa
Vinyeta, sa
Vinyeta, sa
Vinyeta, sa
Vinyeta, sa
Vinyeta, sa
Vinyeta, sa
Vinyetes, ses
Vinyola, sa Tanca d’en
Vinyota, la
Vinyota, sa
Vinyota, sa
Viola, na
Violari, es
Violes, ses
Virell, Can
Virell, sa Costa d’en
Visites, es Cantó de ses
Visites, es Garrover de ses
Viuda Bassa, Ca sa
Viuda, Ca sa
Viuda, Ca sa
Viuda, Ca sa
Viudès, s’Escar d’en Lluc
Viudès, s’Escar de Can
Viudeta, Ca sa
Viudos, Can
Viudos, Can
Viudos, Can Damià
Viudos, Lo d’en
Vives, s’Hort d’en
Vives, sa Barraca d’en
Vives, sa Pleta d’en
Vives, sa Pleta d’en
Vives, sa Quarterada d’en
Vives, sa Torre de Son
Vives, Son
Volantina, sa Punta
Volta de l'Almunia, la
Voltes de s'Olivó, ses
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Vorera de Mar, es Salat de sa
Vorera, Son
Vuit Quarterades, ses
Vuit, ses
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X 

Xabec, es Corral d’en
Xalau, sa Barraca d’en
Xalau, s’Escar d’en
Xaloc, sa Barba de 
Xamarrí, Can
Xamarrí, Can Tomeu
Xamarrí, es Figueral de Can Cosme
Xancado, Son
Xanxes, es Carregador d’en
Xapada, sa Pedra
Xapada, sa Pedra
Xebel·linar, es
Xebel·linar, es
Xebel·linar, es Pins des
Xebel·linar, sa Cova des
Xebel·linar, sa Cova des
Xebel·linar, sa Pleta des
Xebel·lins, sa Tanca des
Xelià, sa Cova d’en
Xemena, sa Tanca de Can
Xeremier, Can
Xernes, sa Pesquera de ses
Xesc, es Cantó de Can
Xesc, es Racó d’en
Xesc, es Serral d’en Pere
Xesc, Lo d’en
Xesc, s’Illot Petit des Racó d’en
Xesc Bord, Lo d’en
Xesc Negre, Can
Xescs, es Caló des
Xescs, sa Punta des Racó des 
Xet, Lo d’en
Xica, na
Xico, sa Pesquera d’en
Xico, sa Pesquera d’en Tià
Xim, Lo d’en
Ximena, Can
Ximena, Can
Ximena, Can
Ximena, sa Pleta d’en
Ximena, sa Rota d’en
Xina, Can Pere
Xina, es Quartó d’en
Xina, es Sestadors d’en Joan
Xina, sa Costa d’en Pere
Xina, sa Pleta d’en

Xina, sa Rota d’en
Xina, Son
Xina-roja, na
Xincado, Can
Xincado, Son
Xisco, es Pinaret de l’Amo en
Xiscos, Can
Xixili, es Camp d’en
Xixili, es Campàs d’en
Xixili, es Mitjà d’en
Xixili, es Mitjà d’en
Xixili, es Torrent d’en
Xixili, Lo d’en
Xixili, s’Era d’en
Xoixa, es Cocó des Boc de na
Xoixa, es Turó d’en
Xoixa, Lo d’en
Xoixa, s’Era d’en
Xoixa, sa Rota d’en
Xoixa, sa Tanca de na
Xoixa, ses Tanques d’en  
Xoixeta, s’Era d’en
Xomeu, na
Xomeu, s’Escar de Can
Xomeus, sa Cova des
Xorc, es Mitjà des
Xoriguer, es Bec des
Xorquet, el Tancat d’en
Xorquet, Lo d’en
Xorra, es Carreró de na
Xorra, na
Xorret, Cas
Xorret, Lo d’en
Xot, es Cingle des
Xot, es Cingle des
Xot, es Racó des
Xot, na
Xot, s’Hort de na
Xots, es Corral des
Xots, es Corral des
Xots, es Pletó des
Xots, sa Pleta des
Xots, sa Pleta des
Xots, sa Tanca des
Xurí, Can
Xurí, Can
Xurí, Can
Xurí, Can Pere
Xurí, es Clot d’en
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Xurí, es Clot d’en
Xurí, es Revolt de Can
Xurí, es Turó d’en
Xurí, s’Hortet d’en
Xurí, sa Rota de Can
Xurí, Son
Xurina, na
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Z 
Zaneta, Lluc
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