
LLINÀRITX 

que es tracta de -TI- i no pas -ci-, però en tot cas la -p- ens prohibeix pen-
sar en un origen aràbic, i els sentits raonables en toponimia, tant com la 
precoç documentado dissuadeixen de cercar-li explicacions catalanes. 

LLIMPA (Mao, Men. 8, g-4) 

Nom de dues alqueries,*la d'aquesta cédula, situada ran de l'Albufera 
de Favàritx, i l'altra situada en el terme d'Alaior (7, g-8) anomenada tam-
bé Sant Llorenç d'en Sintes, que té al costai un altre predi segregat de l'an-
terior, Estància de LLimpa o Llimpet. Cf. Llampî, supra. 

E. Lourie6 transcriu raffallum vocatum Raffallum Limpa ab integro, 
qui est in parrochia de Tricampos in termino Castri de Mahoy i el docu-
menta l'any 1289 o 1290. Rosselló Vaquer7 posa Rafal Limpa i el docu-
menta l'any 1290. Antoni Ramis8 diu que en 1409 es deia Alchadima. 

El nom de Llimpa podría venir del llatí LIMPIDA 'brillant, nítida' amb 
el sentit de neta de vegetado, abundosament representat en els Pirineus 
catalans: a la vali de Boi i a la vali Ferrera, Coma Llémpia; a la Serra de 
Cadi trobam Uempo, provinent de Llêmpeu-, a una clapa de muntanya pe-
lada de bosc es diu un llempu,9 ( vid. DECat). Una llimpa de glaç vol dir 
una gran Henea de glaç. 

LLINÀRITX (es Mercadal, Men. 7, b-2) 

E. Lourie10 cita alcheriam de Linarig, any 1289. Rossello Vaquer11 re-
gistra Linarig l'any 1291. Hi ha dues alqueries d'aquest nom: Uinàritx 
Vell i Ll. Nou. En el Pariaige de l'any 1301 ve citada Linarig.12 

Evidentment mossàr?b. De LINARES 'llinars', 'plantacions de lli'. 
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