PULA

PREGONDA, Cala (es Mercadal, Men. 2, c-10)
Mossarabisme evident, equivalent del català Cala Pregona 'Cala Profunda'.
PUIG-MENOR (Alaior, Men. 7, g-11)
Pronunciai correntment pel pöble Vuimenó.
Aquest no solament no és corrupció de Puig Metior sino que és almenys
tan antic com l'altre, i potser l'unic antic.
Això no significa que l'etimologia no sigui PODIUM MINORE 'puig menor'; com sigui que és un nom mossàrab, puimenore. Els sarrains, incapa?os
de pronunciar una p en feren Buimenor, i el català popular canvià la b en v,
creient que era deguda a la incapacitat dels moros de pronunciar una v labiodental. El cas es repeteix en el nom del famós Puig Campana de la Marina d'Alacant, que localment es pronuncia buskampana.
Menor pot haver estat pres amb valor absolut, en el sentit de tota cosa
que no és gran: Mascaró no creu que es vagi dir menor per contrast amb
la muntanya del Toro.
PUIGPUNYENT. Veg. el que en diem a l'article Vertaient, i Coromines,
E. T. C. i, 238, 13-14 i 233-7
PULA (Son Cervera, Mail. 22, £-4)
Antiga alquería amb torre de defensa i capella privada. Les cases estan
aturonades, ran d'un poblat talaiötic i pröximes a terrenys humits, com el
torrent de Sant Jordi, al llarg del quai, fins a la mar, hi creixen arbres frondosos propis de terrenys aquosos. A la part oposada, o sia cap a ponent,
i també pröxim a les cases, com el de Son Jordi, hi ha el torrent des Molins, rie en fonts.
Es tracta, dones, d'un nom i d'un Hoc antics; no cal dir que figura com
a possessio important en el Mapa Despuig.
La P descarta tot pensament d'origen aràbic, i d'altra banda és ciar que
no és nom de data catalana; per consegiient ha d'ésser nom mossàrab. Podría ésser un deis nombrosos casos del nom de lloc hispànic Pobla, dérivât

