TREBALÚGER

el camí per exceHencia, com ho dóna entenent el fet que una de les més
grans i antigues possessions de la rodalia és anomenada Son Mesquida del
Camí. I un pou situat prop de T ortitx és conegut per Pou des Camí.
Tortitx esta situat al peu de la banda de ponent del massís de sa Mola,
de 169 m d'al~aria, per la qual cosa, el camí que ve de Porreres, a !'altura de Tortitx, ha de donar una gran volta cap a migjorn, per salvar l'obstacle de sa Mola. I alhora, a !'altura de Tortitx, el camí se bifurca cap a tramuntana fent una mena de ruta de circumvaHació de sa Mola. En aquestes
circumstancies geografiques s'imposa l'etimologia TORTIS 'en les tortes, en
els revolts', ablatiu plural amb valor de locatiu (recordeu Mortitx, Costitx, etc.).

TOT-LLUC (Ciutadella, Men. 6, b-2)

Foneticament sembla que ha de provenir de Tor Lluc. Així com parlar
en llenguatge coHoquial es converteix en palla, Tor Lluc s'havia de tornar
Toll-Lluc. El dígraf tll no és més que el símbol d'una l doble.
Es tractaria d'un compost format amb els dos elements, ben comprovats
en la toponímia menorquina, Lluc i Tor (Toraixa, Tornaltí, Torelló, etc.).
Lluc seria el mateix element de Llucassaldent, Llucalari, Llumena, Llucma~anes, etc.
El significat conjunt de Tor Lluc seria prominencia del lloc; o per ventura, lloc de prominencia?
Rosselló Vaquer 27 escriu Tot Luch i la documenta l'any 1452.

TREBALúGER

(Ferreries, Men. 6, h-6)

Nom d'una alquería, un barranc, una cala, una font i un hort. Documentada en el segle xvr com a Treballude, 28 pero hem d'advertir que els
altres toponims que a la mateixa pagina transcriu de la documentació vénen
grafiats de forma bastant descuidada: Las Herenas (ses Arenes), Binicausig
(Binicalsitx), Bernadí Ulzina (Alzina), etc. ¿Podem fer més cas d'aqueixa
-d-? L'Arxiduc d'Austria 29 escriu Trebalu;a o Son Carabasset.
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