
ESCORCA 

nant per una banda la clotada de Mancor, amb la vali que puja d'Inca, i 
per l'altra banda la que ve de Lluc i de la costa de Tramuntana. 

ESPALMADOR, s', i ESPARDELL s 

ïlletes entre Eivissa i Formentera; per a l'origen de llur nom, veg. Co-
ROMINES, E. T. C., il, 227-228. Totes dues probablement contenen el mot 
espart; la segona com a diminutiu, o bé d'un coHectiu SPARTALE, en pro-
nuncia Espar tél (com el nom del cap Espar tel a la Peninsula). És natural 
considerar inseparables tant els noms com la realitat geogràfica de les dues 
illes quasi-bessones. En el treball citât ja exposa Popinio discrepant de Ma-
cabich, que cerca un altre origen al de la primera. 

ESPORLES (municipi i vila, Mail. 16, d-7) 

Aquest nom apareix des de la butlla del papa Innocent IV, de l'any 
1248, i en molts documents posteriors, amb la grafia Sporles. Em limito a 
suggerir que sigui una continuació mossàrab de SPORTULAS, diminutiu de 
SPORTA 'cabàs, senalla', aHudint a les senalles amb què es recullen els pro-
ductes rurals. Com a nom parallel suggereixo que l'eivissenc Portinatx, nom 
d'una vénda molt important del N. de l'illa sigui diminutiu del mateix mot 
amb caràcter i significat semblants. Havent SPORTINAS donat *Esportinatx 
eliminaren la sillaba Es-, presa per l'article. 

SPORTÛLA és ben conegut en llati i romànic: oc. ant. esporla, fr. antic 
esporle, també com a nom d'un dret feudal («droit de relief» PDPF); no 
descartem, doncs, que el fonament semantic estigui en el camp juridic. SPOR-
TINA, quasi també; car si no tant com llati antic (cf. «sportuna: dispensa-
tion CGL, il, 593.31) té gran extensió romànica: oc. ant. esportiti «ca-
bas», logud. {s)portina (REW, 8179), toscà sportellina (REW, 8180). 

ESTACA, s' (Algaida, Mail. 34, a-11). 

El Llibre del Rep. (f. 15r, Busquets 735) registra Alq. Extacar, amb les 
variants Extaacar, estaacar, Extaachar, en els altres còdexs. 

Aquesta a doble, seria un mitjà indirecte d'indicar l'accentuació? ¿Es 
pronunciaría, dones, Estacar? Ho ignoram. El que sabem és que la «font 




