TALAPI

TAIET (Manacor, Mall. 37, a-4)
Possessio situada ran del carni de la Torre dets Enagistes, prop de So
na Moixa.
Com a nom català és ben possible, ja que TILIETUM dona català Teylet;
avui pronunciat Tdipt 'bosquet de tells'. En rigor també podria ser mossàrab, ben poc probable a causa de la yl, que en mossàrab es pronunciava /
no pas yl ni i, i perqué mai no hi hagut tells a Mallorca. Rosselló V. i Ferrer Massanet (Hist. Man. XIII, 33) documenten un tal Ramon de Teiltet
l'any 1242, però en data tan poc després de la Conquesta és ben incert que
prengués nom d'aquesta possessio, i més fácil que dugués el nom de Teilet
(o Tallet) pöble ben conegut en eis Aspres rossellonesos, ja documentât a
l'Edat Mitjana, i amb aquella etimologia ben aclarida. Potser, dones, fou la
possessio mallorquína la que prengué nom de la persona o topònim rossellonesos.
Però també pot èsser aràbic. Ben certament, i és ben fàcil, si bé les possibilitats són tantes que no ens hi podem pas entretenir gaire. Per exemple:
el substantiu tayya «pliego de vestidura» (Pedro de Alcalá i Ramon Martí)
i consta modernament i des d'antic en altres accepcions, per exemple, «repli,
fond de», el plec d'una peça de drap, el plec de la cama, etc. El plural d'això
és tayyât.

TALAPI

(sa Pobla, Mail. 11, d-2)

Antiga alqueria situada a uns dos quilômetres de la vila, on s'han fet importants troballes arqueolôgiques: un bust de toro en bronze, capets de terrissa femenins de factura púnica, monedes romanes.
Figura en el Llibre del Rep. (f. 4r, Busquets 718), amb la forma Alearía
athauafi, perô ais côdexs RL, Bofarull i Capitular s'ha llegit Athanapi i en
el codex RC, a més & Athanapi, s'ha llegit Athauapi.
El Mapa Despuig grafía Telapi.
La impressió que fa el nom és netament d'una cosa pre-romana.
Semblaría ciar que la u de Athauapi sigui un error en Hoc de n\ quant a
la / podria ésser el résultat d'una arabització de la p.
A causa de la -p-, un origen aràbic sembla impossible, i tampoc es veu
camí per a una etimologia llatina o románica: la semblança amb els noms
de persona grecs Athanásios i Seràpios és vaguissima. Perô potser ni l'àrab
es pot descartar del tôt.
De fet aquella grafía amb at- inicial i la variant en fi ens deixen la porta
una mica oberta per cercar un origen aràbic. Hi ha en àrab una paraula ben

