
P O R T O C O L O M 

Mar sili) apareix anali tzat Porto Topi-, en una forma que coincideix, almenys 
cutiosament, amb el nom del Topino, riu subafluent del Tiber que provi-
nent de Gubbio (tJmbria) passa vora Assis i desemboca en el Chiascio; ja 
esmentat per Dante en el Paradiso xi, 43. 

Potser, en el Morsili, una reminiscència del nom umbrià, ajudà al detall 
de la forma que eli usa. De tota manera tinguem present que hi ha una 
Punta Topina a la ribera Nord de Pollen^a (al peu del Castell del Rei, i 
tocant a «Canten-i-dormen»), Masc. 2, a-4. 

PÒRTOL (Marratxi, Mail. 26, a-6) 
Citat de forma destacada per Despuig en el seu mapa. Mossarabisme. 

Quadrado 1 8 l'anomena Rafal Portola, que hem de suposar accentuai a la 
primera sillaba; 1 7 Rosselló V.: «alq. Portula» a. 1242 (Portula, núm. 35, 
pàgina 13). 

Més aviat que un port de muntanya hem de pensar en un dérivât del 
llati P O R T A amb un sentit com 'portai', anomenat per la seva boca d'entra-
da. 1 8 Pel que fa a Portais (Calvià) que hom sol explicar d'aquesta manera, 
veg. supra, una explicado preferible. 

Suposant originari l'antic Pòrtola, podríem imaginar que, en parlar vul-
gar del segle XIII , s'hagués éliminât la a final, per la immanent repugnancia 
ais esdrúixols. Això és el que es fa encara en el Rosselló, on diuen la fri gol 
en lloc de la frigola, i aquesta tendència es retroba en la toponimia d'altres 
comarques; en rigor es pot dir que els parlars balears en reduir -ia a -i do-
nen proves d'especial afinitat fonètica amb el rossellonès. Però és més pro-
bable admetre que fou P O R T A L E la forma primitiva, i per la regla accentuai 
de l'àrab vulgar, es traslladà l'accent a la síHaba llarga pre-tònica; car la 
pronuncia morisca vaciHava entre -e i -a (d'on la variant Pòrtola). Cf. el 
que hem dit a Alputze, Caubell, Alcaufar. 
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