CALICANT

CALICANT

(Sant Llorenç des Cardassar, Mall. 21, h-4)

. També hi ha Muntanya de Calicant (21, f-5) fent partió amb el terme
de Manacor (474 m d'altura).
Registrai com a nom de possessió en el Mapa Despuig. A la doc. medieval surt alquería Calicanta, 1242; alq. Calhicant, 1292.8
Nom mossàrab modificai per l'àrab. Per tant, la nombrosa sèrie de noms
de Hoc romànics que signifiquen 'cant del gall', aplicats a llocs situats a l'orient de poblacions d'alguna importancia: n'hi ha a tots els dominis linguistics veins del català i uns quants en el català mateix: entre molts mes, es
Gallicani (MGMall. 40, g-3, t. de Campos del Port), el puig i llogaret de
Gallicani a les muntanyes de Prades (entre Alforja i Cornudella), i molt
prop d'allí, en el terme de Cornudella i en forma marcadament mossàrab,
Cantagallo\ en el domini castella, diversos Gallocanta (un municipi prop de
Daroca); lagunas de Gallocanta, a la Manxa; Canto'l-gallo (prop Biar); municipi al sud de Salamanca; Chantecoq en el departament de la Marne i un
altre en el de Loiret, etc., probablement Galligants (Girona). Tots aquests
noms es redueixen al mateix tipus onomàstic que expressa l'indret prominent on sentim cantar el gall quan apunta el dia, situât cap a llevant. GALLI
CANTUS 'cant del gall'.
L'unica diferència fonètica és que en aquest cas el mot mossàrab fou
transmès per l'àrab amb reducció de la II i amb ensordiment de la g inicial,
so estrany a l'àrab.
De la gran importància que dona la pagesia mallorquína al cant matinal
del gall en dona proves el folklore; citem a l'atzar una cobla:
Es gali de Son Burgués canta
i es de Son Perxa respon;
es de Son Gurgut diu com
i es d'es Calderers comanda.9
La interpretado com a compost de calç i CANTHUS 'cantal, rocassa', ncr
és possible: com ho demostra la manca de la -ç i l'impracticable enllaç sintàctic.
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