PEDRUIXELLA

to com a Pollença vila, i a més l'arxiver de Lluc, P. Rafel Juan, ho pronunciaven amb -d-, No obstant, es probable que la forma en -/- sigui la més
fidel al mossàrab i que la variant en -d- sigui deguda a la influència del català; en efecte figura com Rahal Petruxella en el Rep. (BUSQUETS, BSAL,
1953, 721; Pedruzella Quadrado 462). Miquel Barceló atribueix Petruyella
a 1300 (1982, p. 138). Bé davant les cases de Pedruixella Gran hi ha el
Puig de l'Enrunada, dérivât de runa, i a tot el voltant es veuen grans roques. És doncs evident que es tracta d'un dérivât de PETROSUS 'pedregós*
en forma diminutiva (una base PETROSELLA), que, a causa de la pronuncia
dels moros, va canviar la s en x, i la o en u. La pronuncia de l'homo d'es
Guix, amb diftong deu esser deguda a una contaminació, segurament la
d'Auxella, que es troba a uns sis quilòmetres d'es Guix, mentre que Pedruixella és a deu.

-PEIXERA, Beni-, veg. -BOIXERA

PENTINER, Cap (es Mercadal, Men. 3, b-10)
A. Ramis («Noticias», 1829, vi, 90, 102) cita l'any 1641, Panimeli,
referint-se a aquesta punta.
Nom que es repeteix en uns quants indrets de la costa del continent,
especialment el Cap Pentiner entre Tossa i Sant Feliu de Guixols, a les
proximitats de Giberola i Salionç.
D'un adjectiu PECTINARIUS, dérivât del 11. PECTEN 'copinya', 'conquilla'.

PERALTA
Nom d'una vénda a la part Nord-est de l'illa d'Eivissa.
S'ha proposât raonablement adoptar aquest veli i arrelat topònim, com
a determinatiu del nom del poblé de St. Caries: Sant Caries de Peralta.
De l'etimologia evidentment igual a la dels seus homònims del Principat i
de Llitera, ja no cal parlar-ne.

PERELLA

(Santa Eulària del Riu, Eivissa)

Pdréh situât més enllà de Can Beia i de la Creu d'en Ribes. Hi ha la
Font de Perella, Can Miquel de Perella i el Puig de Perella. Amb aquest

