FIRELLA

que si, en el topònim d'Urgell, canvià la terminado / en la catalana //, el mateix deu haver passat en el nom mallorquí; però aquí hi ha hagut, de més
a més, una dissimilació de / en r, com hi ha estât també en el castella alfiler;
sino que la dissimilació en castella hauria afectat la consonant final i en el
nom mallorquí la consonant interna. Això queda confirmât per la grafia
Fillera, de 1253,22 on la dissimilació ha estât en el mateix sentit que en
castella.

FLAMAIRE,

sa (Andratx, Mail.)

Paratge de la costa cap al centre-oest del Port d'Andratx, no gaire
lluny de la desembocadura del Torrent d'Andratx (23, h-8-9). Nom viu,
com explica a Coromines el seu informador (1963), perô no recollit pels
estudis toponomàstics, ni registrat en els mapes Despuig, Mascaró, etc. És
ben intéressant com a única supervivència, viva encara, del cat. ant. flumaire f., 'corrent d'aigua ample i desbordant', germà sorotàptic de l'it. antic i
clàssic fiumara, fiumana, la historia i origen deis quais ha restât explicada
en el DECat, iv, 60-61 a (i n. 5 i 6). Com explica la monografía de Rosselló
Vaquer i Pujol Bover sobre la historia d'aquella vila (vol. i), els baixos d'aquella valí estaven sempre inundáis, d'on vingué aquest nom, i per aixo
Andratx s'hagué de construir bon tros valí amunt, i l'edificació del poblé
del Port és moderna. En el diccionari s'explica també l'origen i sentit del
nom Suluet (s. v.), allí al costat, a la desembocadura actual del torrent, ben
marcat en el Mapa Mascaró. En aquest nom, saluet, hi ha el canvi oposat, d > u, per assimilació, al que s'ha produit en la primera vocal de sd
fhmáird, en aquest per diferenciació de la l velar (com en clatell < clotelly
si mdl kumvé = si molt convé, baldar les campanes, etc.).

FOLLITX
Antics molins en els afores de Ciutat. Segons el Rep. «in cequia de Canet sunt xxxn molendina --- molendinum de Folig supernum, et mol. de
Folig inferius ---». I ja abans, conservant-hi el mot ár. riba 'molí': «Molin
de Follixh de susanum --- reha de Follichi inferius» (134, 41, Quadr. 523).
Mossarabisme evident amb l'acostumat tractament -is > -te. Es pot suposar
22. Pere
1975), p. 34.
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