-MIRA

MÎNER (Llucmajor, Mall. 35, e-3)
Hi ha dues antigues possessions d'aquest mateix nom. Aquesta i una
altra en el terme de Pollença (5, c-9), dividida en dues: Miner Gran i Miner Petit; a més hi ha el Coll de Miner, la Cova de Miner i el Puig de Ca
de Miner. Aquesta possessio pollencina ve documentada en el segle XIII
amb el nom de Minur.28
La de Llucmajor esta documentada l'any 1375,29 i escrit Mina, perö
en 1460 ho trobam com Miner.30
Aquest nom ha de formar part de la série de toponims pre-romans terminats en -er, com Sôller, Sèlva(r), Roquer, Siller, Cüber, Büger, etc. (vegeu supra Be quer). Justament en el cas de Bôquer se sap que ve de BOCCHORIS i que per tant la e prové d'una o; sembla que en la paraula Miner
també la e prové d'una vocal posterior (o, u).
En conclusiö es tracta, doncs, d'un nom pre-romà que no és de creure
que tengui res a veure amb el mot català mina 'mener', d'origen cèltic, perö
no tenim cap indici que el nom balear Miner tengi res a veure amb mines
ni meners; i com que tampoc un sufix -or no existeix en cèltic, no hi ha
cap rao per creure que sigui cèltic, sinö que es tracta d'una vaga paronimia.
Tampoc és creïble que vingui del comparatiu llati MINOR: no sols per la î
i no è, sinö perquè sols podriem esperar que s'hagués conservât MINOREM
i no pas el nominatiu.

MINYÓ, la, veg. Lavanor, a

ARGENTOR

-MIRA, Bini- (Artà, Mall. 13, h-6)
Antiga alquería que figura en el Libre del Rep. (f. 12r, Busquets 730)
amb la grafia Alquería beniamjra (beniagmira); en el còdex Bofarull figura
beniaginira.
Lliteras31 dona també la grafia Beni-agmira amb data de 1232; i la de
Beni-Amir, amb la mateixa data, que presumiblement correspon a un altre
document del mateix any.
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