FONT-PELLA

que hi hagué en románic local una barreja deis parónims i quasi sinónims
FULLO 'batan' i FULLARE 'abatanar' amb FOLLIS 'manxa de fargaire', d'on
aquest *FOLLÍS 'en els molins fargaires i bataners'; cf. lo Molí Fóle, vell
molí a St. Jordi del Maestrat, que amb les seves -e i 4- es revela també com
mossarabisme.

FONT-GATA

(Son Cervera, Malí. 22, d-5)

Tant per la sintaxi com per raons lexicológiques no podem aparellar-ho
amb les nombroses Fon i del Gat del Principat (en efecte: no hi ha casos
de Font del Gat a Mallorca). Per raons semblants tampoc convencería equiparar-lo a noms continentals com Gata de Gorgos, Cabo de Gata (CAPITA pl.), Catarrosa, etc.
Potser FONTEM CAPTAM 'font cercada, trobada, captada' mossárab?

FONT-PELLA

(Sant Lloren? des Cardassar, Malí. 21, h-10)

Possessió próxima ais Colls d'Artá. És evident que no cal pensar en
l'árab, i com a nom catalá no s'explica; potser és un nom mossárab provinent de FONTEM PETREAM > Font Peira, sentit com Font Peila a causa
de la r morisca ( = /) i convertit en Font-Pella. Aixó, pels repobladors Catalans. El terreny és pedregós i s'estén a migdia del Puig de ses Esquerdes,
molt rocós i trencat.
Per altra part, com que ni a sa Fontpella ni a sa Fontpelleta, no s'hi
veuen fonts, fet que no hem de perdre de vista, i en canvi hi ha un pou
immediat, també marcat en el Mapa Mascaré, ens preguntem si no pot venir de sa *Fontpuella, amb un diminutiu pouella de pou. Ni morfológicament ni fonéticament aquesta derivació és clara ni sembla gaire probable.
Pero ho seria més si la modificavem en PUTEUS PETREUS (admetent p- > /com en Formentor i Formentera, E.T.C. n , 231, i n afegida per etimologia
popular), o en FONTEM PUTEALE (putealis adj. en Lucreci, Ovidi i Columella) 'fonteta a manera de pou', admetent que havent donat aixó, en mossárab, *Fonpozela, fos catalanitzat en Fonpuella, amb la u eliminada per
absorció en la p i dissimilació de les altres tres labials del nom.

