-MAIMUT

-MAIMUT, Bini- (Mao, Men. 12, d-1)
Rosselló Vaquer (Medieval, 1980, 13) documenta rafal Benimazmut
l'any 1296. Antoni Ramis (Noticias, 1829, iv, 9 i 48) documenta Benimahmut i Benimasmut l'any 1409.
Nom aràbic. La identificació del segons component és de mal fer. Mahmudì Masmüdii o un participi Magmudì

MAGALAF,

es (Escorca, Mail, lw, e-1)

No és inversemblant que hi hagi relacio amb tnagaluf (DECat v, 361 b
43-53) i que sigui tan aràbic com aquest, perô aqui, la possibilitat és més
estreta i hi ha menys facilitais per concretar; hauria d'ésser un nomen instrumenti. Aquest nomen esta documentât brevissimament per Dozy 1 i Belot 2 en la forma maqlab 'batterie', 'ordre'; arrel viva en l'àrab hispànic (cf.
maqlûb 'capgirat', 'consumida (carn)', RMa. 484, 684).
Cf. Maclac als ports de Beseit, grandios massis de penya, prop de la
sortida del Regatxol.

MAIXURA,

sa (Felanitx, Mail. 36, e-2)

Per la banda de l'àrab és una paraula abstracta d'ordre religiös o jurídic, que Ramon Martí defineix «licencia» i Pedro de Alcalá «dispensación»,
i Dozy aclareix «exempció de la regla ordinària»: a Les mil i una nits té el
sentit d'«advertiment de Déu», i, en un altre passatge, «a condicio de»,
Dozy3 i Belot.4 Ara bé, cal advertir que aquesta paraula en la seva forma
més corrent és masuara (única que indica Dozy, mentre que Belot consigna
les dues formes, masuara i masüra).
També podría resultar d'un mot llatí MESSÜRA 'sega', tant en el sentit
del període de la sega com el de 'l'acte i résultat del segar les collites'. Més
coneguaa que aquesta paraula és la forma parallela MESSIONEM, de la qual
vénen el francés moisson, occità meisso(u)n, i el català arcaic meixons del
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