
P A S S A R A T X 

PASSARATX (Porreres, Mail. 35, c-9) 

Nom d'un carrer de la vila obert en terrenys de l'antiga alquería del 
mateix nom.4 

Segons Lladó Ferragut,5 cap al 1900, l'alqueria de Passaratx s'estenia 
cap el sud-est fins al carni de Felanitx. 

L'enquesta de Coromines no va aportar cap dada, fora de la pronuncia 
que va sentir al seu informant (Pasdrác), a diferència de la grafia Passaraix, 
donada per Lladó Ferragut. I efectivament, l'unica grafia antiga que hem 
trobat és Passaraig, alquería o rafal doc. l'any 1266.6 Hi ha altres men-
cions antigües de noms semblants però és incert o improbable que es refe-
reixin a aquest lloc. Els que se li assemblen més són Al passar, alquería o ra-
fal, de l'any 1281,7 Panczarach, doc. l'any 1242,8 el quai jutja «alquería o 
vila», document que diu que en aquest lloc hi ha quatre pedres posades una 
damunt l'altra. És probable que fos la pilastra de la cambra d'un talaiot, si-
milar a la del Campanar des Moros, de Montuïri. 

No essent segur que aquest lloc correspongui a Porreres o més aviat a 
Felanitx, i havent-hi la diferència fonètica entre -nez- i -ss-, la pertinèneia 
d'un nom a l'altre ja es torna més incerta. També és problemàtic que hi 
hagi identitat amb el nom del Llibre del Rep. (f. 14r, Busquets 733) Alque-
ría potxaritx {pocherichy) que en els altres còdexs ve com potchexarrjchy 
i potchexarrichi. 

A priori Coromines pensa en el llati PASSERAS (11. vg. PASSARAS), nom 
del passerell i del pardal (italià pàssera). Idea que podría recolzar en l'exis-
tència de l'alqueria Peixerí, que, en el Mapa Despuig, figura amb la forma 
Paxerins. Aquesta alquería sembla ser la que figura amb el nom de Rabal 
Alpaczari en l'edició Bofarull del Repartiment, dins la part reial del terme 
de Sineu (p. 91); i, a la página següent, torna a sortir Rabal Aben Sanx Al-
pazari. 

Des del punt de vista fonètic, fóra concebible un canvi de Potxerratxi 
(segons les variants del nom del Rep. que publica Busquets) en Passaratx 
(car la o podría resultar d'una articulació moresca de pa- com pà-, a causa 
de la p); i, d'altra banda, Potxaritx podría resultar d'una forma en ablatiu, 
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