
TORO 

cap a València, passa una gran tempesta que va desviar el vaixell; i quant 
va tornar la bonança, al cap de très dies, que ni havien pogut menjar, lo 
nauxer, qui havia nom En Bernât Ponç, de la ciutat de Barcelona, dix a un 
mariner que muntàs en l'arbre, que terra devien veer. E el mariner munta 
sus e mantinent viu lo Toro de Menorca. Mossèn Antoni Pons19 transcriu 
un document de l'any 1309: Del feit del Pabordre de Manorcha que pus-
cha metre Capelà a sancta Maria destoro. «Fixem-nos —diu mossèn Sa-
lord—20 que aquest document diu destoro (o d'Es Toro) amb la forma de 
l'article es i tot. Açô creim que demostra que tot dient El Toro, el nostre 
poble hi ha vist sempre, no una sola paraula formada per l'article aràbic i 
un substantiu, Alt oro, encara que aixi aparegui escrit de vegades, sino del 
nostre article i el nom que ha vingut a èsser propi de la muntanya princi-
pal de l'Illa.» Però hi ha una cita molt més velia; E. Lourie21 registra sanc-
te Marie de Toro, l'any 1290, fent notar que la muntanya està clarament 
associada al culte a la Mare de Déu en aquesta data.22 

Posteriorment trobam altres grafies: Toro, Thoro, Tborono i Torono, 
sempre referint-se a la capella de Sancte Marie,23 l'any 1348. Rosselló Va-
quer24 cita podii de Torono l'any 1452. 

Sens dubte mossàrab i d'origen pre-roma, segurament amb el significat 
de 'turò, muntanya, altitud'. El mateix català turò és d'origen pre-romà i 
significa el mateix, i es continua en el gascó turoun. Veg. ara a l'article turò 
del DECat. 

TORRÀLITX í Lhu major, Mall. 38, g-4 

Gran sementer de la vasta possessió de s'Aguila. Segurament s'ha d'i-
dentificar amb Y Alquería Otrollaritx (Llibre del Rep., f. 17r, Busquets 738) 
i en el codex de l'ACA (Bofarull 160) figura com a Alcharia Attrallaritx: 
en tots dos, prédis de cinc jovades, i incloses dins l'immens distriste de Mon-
tuberi. Entre les possessions veines notem, immediatament abans, Fontitx, 
Gomera, i Pinna, i les següents són Benicomparat, Rabal algar, Xabor, Ra-
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