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(Mao, Men. 12, d-2)

Rossetto Vaquer 7 escriu Toreyo i la documenta l'any 1290. Joan Ramis8
registra Torayó de Cardona, T. de Carreras, T. de Lamon Marc (l'Amo en
Marc), T. de Mascará, T. de Pons, T. ófe
Talaia, T. de Ca l'Amo en
Biel. Lourie 9 documenta l'any 1288 illam alqueriam nostram seu cavalleriam vocatam Torillam, que identificaría amb Torello, i diu que Cosme Parpal 10 ho escriu equivocadament Tobilla.
Torello ha donat molts topònims. Avui en comptam catorze: T. Amagat, T. d'en Biel, T. de sa Costa, Costa de T., T. de sa Garriga, T. de ses
Llorences, T. d'en Mir, T. de Sant Gabriel, T. d'en Sintes, T. des Sord,
es Fornàs de T., T. Veli, Torellonet Nou i T. Veli.
Avui la pronunciado corrent és simplement Turó, però partint de Torayó no hi ha cap dificultat a considerar que s'ha arribat a Turó, passant
per Ture{i)ó. No hi hauria, dones, dificultat fonètica a admetre que el Torello menorquí sigui un reflex del nom de la ben coneguda vila vigatana de
Torello (pronunciai turdio), nom de probable origen cèltic; però és inversemblant que una localitat menorquina de la gran extensió, de la remota
antiguitat i de l'extraordinària importancia arqueológica del Torello menorquí tengui un nom manllevat del de la vila vigatana. Majorment havent-hi
tants noms menorquins que comencen en Tor-, tots ells designatius de llocs
alterosos.
En total, el nom podría èsser una combinació arábiga tur al-cuyun 'altura de les fonts o pous'. Aquesta paraula és el plural de cayn 'deu'. Cada
una de les cases que formen el complex habitable de Torello ha de teñir necessàriament un pou, font, cisterna, etc., com així és; i més tenint en compie que a Torello existeix un gran poblat prehistòric on era necessari l'existència d'aigua potable, testimonis de la qual trobem al proper lloc de Binimaimut, on, segons el savi francés Émile Cartailhac,11 hi havia un immens
pou similar al de na Patarra. I a la possessió de Talatí, veína per la part
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