LLUCAMET

forma qâri, i els diccionaris clàssics el defineixen 'habitant d'un poble'. Potser doncs, en definitiva, el significat de Llucalcari és 'lloc del pobletà'. Sigui com vulgui, arabisme.
Haviem pensât també en una combinacio tautolôgica, de dos mots d'àrab vulgar, amb el significat de 'llogaret de les alqueries' (lûk més qari\ 'alqueries'), a la manera del sic. Linguaglossa o el val. Gibralcolla > gàbal +
COLLEM.

Ramon Rossello Vaquer14 el cita très o quatre vegades Lucbalcari, Luchquellquari, des de 1 2 8 6 fins a 1 4 6 8 ; i ja figura Lucdchari el 1 2 4 0 (ROTGER
I MIRALLES, B S A L XIII, 2 7 1 ) .

LLUCAMAR (Sant Lloren? des Cardassar, Mall. 30, a-1)
Figura en el Mapa Despuig. Hi ha les ruines d'un poblat prehistoric.
Com que Lük provinent del llatí LOCUM sembla haver passat a Párab baleáric amb el sentit de poblet, pot ésser Lük Ahmar 'poblé roig'.
Poveda la documenta el 1236, i Lliteras el 1253 (FRB III, 112; Arta
XIII, 54). ¿Podem fer gaire cas de la forma «alq. Lluchalhimar» que li atribueix Rosselló V. en un doc. de 1295? (Hist. St. LLoreng, 117). Desconfiem, pero potser sí perqué aixó podría ser notació d'un Al-lük al-ehmar 'el
poble roig' en pronuncia dialectal arábiga.

LLUCAMET (Llucmajor., Malí. 38, e-5)
Figura en el Mapa Despuig. Doc. l'any 1425.17
Al primer aspecte contindria el nom de persona arábic Ahmád, pero
cal advertir que hi ha una forta disjuntiva, del llatí AMATUS: LOCUS AMATI.

La a final canviada en e per la imela arábiga.
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