
LLUCMAQANES 

LLUCASSALDENT (Alaior, Men. 7, i-5) 

Lucassalden a. 1290 (ROSSELLÓ V., «Medieval», 23). Antoni Ramis18bis 

el documenta en el segle xiv i ho escriu Luchasaldém. Joan Ramis19 cita 
Llucasaldén de Mascaró, U. de Pons, LI. Major o Son Poy, LI. Petit o de 
Juan. 

En l'actualitat hi ha tres possessions o llocs Llucassaldent: LI. Gran, 
l i . Major i LI. Menor, a més d'un JJucassaldentet. 

En llengua aràbiga Liik as-salàtìn 'Hoc dels sultans o reis'. 

LLUCATX (es Mercadal, Men. 3, h-8) 

Joan Ramis20 escriu Lucatx, que és com encara ho diuen alguns. 
És evidentment el nom Olocaig, que cita A. Ramis21 en el segle xv. 

Llucatx està situat només a uns tres quilòmetres d'Alcotx (veg. en aquest 
article l'etimologia). 

LLUCMAÇANES (Mao, Men.) 

Antoni Ramis15 la documenta en el segle xv amb el nom de Lluchmas-
sanes. Joan Ramis16 cita Idummasánas nou i LI. de Pons. 

Cosme Parpal («Conq.», 1901, 49) documenta Luç Maçanes l'any 1287. 
La seva recta grafia hauria d'ésser Lluctnaçanes. 
Es pot donar per segur que és un dels casos de noms compostos amb 

Lluc- tan abundantment représentants a Menorca: Llucalari, Llucassaldent, 
Llucaquelba, etc. 

Això ho confirma la grafia més antiga. 
Pel que fa al segon compost dei topònim no es veuen objeccions a iden-

tificar-lo amb els noms de Hoc catalans que contenen l'antic nom d'arbre 
fruiter tnaçana, équivalent del casteHà manzana, i viu encara en una part del 
català occidental: Maçanes, la Maçana, Torre de les Maçanes, i els nombro-
sos Magane t> del Principat, els quais són an tics coHectius amb el significai 
de 'pomerar'. 
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