TUR

TRUCADORS, es (illots entre Formentera i Eivissa), veg. COROMINES,
tudis de toponimia catalana li, 227, i cf. DECat, s. v. trucar

ES-

TRUIA, Cala (terme de Sant Josep de sa Talaia, Eivissa)
Situada al nord de Cala d'Hort. Trilema:
a) Lloc de molt de trui, xivarri, terrabastall, brogit.
b) Nom relacionat amb un trull d'oli. Hi ha es Remoli d'en Trui, en
el terme de Portmany, en direcció al Cap d'En Nono. A Menorca hi ha sa
Cova des Trui o de s'Oli. Cf. Torràlitx (supra).
c) Si és un nom pre-català, que en aquest cas hauria d'ésser mossàrab,
podria èsser un duplicai de truja (porc femella).

TUENT (Escorca, Mail. 4, b-6)
Cala i cases prôximes a PO de sa Calobra tirant cap a Sóller.
Consta corn Tuyent el 1494 i el 1715, Tuyen 1740, 1756, 1760, Tuent
en el Mapa Despuig; i probablement el Toyan del Rep. (Quadrado 114 i
490). Potser bereber (cf. tawent 'enclusa', tuareg tehunt 'mola sotana') perô
no és segur que no sigui pre-romà (cf. Tuenno poblé del N del Trentí) i
fins potser llatí; cf. alcheria Tobien Rep. (QUADRADO III, 487) pero en
terme de Montuïri: Tovius i Tuvius NPP romans. Recerca detallada en COROMINES, EntreDL N , 2 2 4 - 2 2 5 .

TUR, es (St. Miquel de Balansat, Eiv.)
Explica Macabich (Hist, de Ibiza i, 109) que es Tur és una extensió
de terres al peu de la muntanya on hi ha l'església de Sant Miquel, comprenent un hort, una finca i sa Font des Tur. El nom sens dubte li ve de la
Font i Torrent des Tur, que baixa fins al port de Balansat, car en una i altres hi ha molta pedra tur, o sigui 'tosca' (veg. Particle Tur o turo del
DECat, amb l'etimologia, que ja va establir Coromines, en el BDC xx,
330ss. Ja en el segle xiu devia èsser poblat aquell lloc, i d'eli devia venir
en qualitat de pràctic el Bn. des Tur, que consta en el doc. de 1289-1294,
que hem detallat a l'art. BUSCASTELL. Recordem que avui Tur és un cognom abundant a Pilla i tipicament eivissenc.

