ATÀLITX

Artug i Artrug,70 Carbonell escriu Artutx.71 L'any 1550 ve registrat lo
talayer de Artutx?2 En 1672 cabo de Artuig.73 El cap à'Artrutx ha estât
denominat amb altres noms: l'any 1265 figura com a Sancto Todero.74 A la
cartografia dels segles xvn i X V I I I trobam C. Maestrale75 i Citadelle™ Però
abans, els nostres cartògrafs ja escrivien Dartue.77 Entre 1500 i 1600 apareix cartografiat Dartruyx, Dartuix, Dartus, Dartux, Dartucb, Dartuig. És
curiós trobar a Artà, municipi de Pilla de Mallorca, situât al districte del
Cap de Ferrutx que és a l'altra banda de canal encarat al cap à'Artrutx,
un topònim semblant, Artux, documentât l'any 1290.»78

ATÁLITX

(es Migjorn Gran, Men. 6, i-11)

Hi desemboca una font abundosa i hi ha aiguamolls.
Escrit i pronunciat també Atalis, Atalix, Talis, Talitx, Talix.
Sembla ésser el mateix nom que el de la poblado valenciana de Tales;
cf. Jalas i Tálís, noms de persona algerians (Gouv158).
N'hi hagué un altre a Mallorca. En el Llibre del Rep., f. 16v, Busquéis 737, trobam un Rabal athalic. No descartem Párab del tot car hi ha
una arrel dalag 'nevar', 'ser gla?at' ( D O Z Y , I, 163¿z; Belot 65), pero a penes
hi podem pensar perqué el participi actiu seria muOállag no documentantse bé mes que en forma n.
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