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mero 1 o que sigui preferible el número 2. El primer és el que tenim documentat abans i el segon també podría ser, com també podría ser que
Bella- hagi estat substituit per Beni- en el moment en qué els Benis eren
innombrables.

FORNALUTX,

FORNARI,

veg. Coromines, DECat,

i, 4 9 5 b

Son (sa Pobla, Malí. 11, b-6)

Possessió de les marjals de sa Pobla, afrontant amb el torrent de Muro,,
anomenat de Vinagrella un poc mes amunt. En el Pia de Ciutat hi ha Son
Fornaris (en plural). Prop de Son Fornari trobam també Can Fornati. Alguna d'aquestes tres localitats podría coincidir amb l'alqueria Fornarich,
doc. l'any 1240.28 És un altre nom mossàrab en el quai s'ha produit l'eliminació del -tx, igual que en Moscati i en Caimari. Aquí l'etimologia és un
dérivât de FURNUM 'forn', sigui un dérivât FURNARIIS en ablatiu-locatiu,
contret en -ARÏS, O bé un coHectiu FURNARES. A Mallorca hi ha el llinatge
Fornaris. I cf. el segiient.

FORNARIS,

(Palma, Mail. 25, e-10)

Possessió situada entre el torrent de Bàrbara, el carni Salari i el carni
veli de Sineu. A l'illa de Menorca també trobam un Son Fornaris al terme
de Ciutadella (1, g-6), i en el de Mao hi ha l'Estància d'en Fornaris, que
l'informador de Coromines a Favàritx va anomenar entre els noms de Hoc
de Favàritx.
Les aparences són que es tractarà d'un antropònim que hagi donat lloc
a très topònims. No obstant, un nom Fornaris sigui com antropònim (cognom, etc.), sigui com a topònim, és absolutament desconegut en el territori
continental de la llengua. Tampoc és frequent com a llinatge a les Balears;
d'altra banda tampoc se li veu cap arrel en altres dominis lingiiistics romànics.
Aquestes constatacions negatives poden donar peu a la sospita que eri
28. Ramon ROSSELLÓ
1978, en ciclostil), p. 78.

VAQUER,

luca i Selva en el segle X I I I (Palma de Mallorca

