
MOSCARI 

MOSCARI (Selva, Malí. 10, b-8) 
També ha d'ésser un nom mossárab en -ARES, convertit en -aritx. En te-

nim la prova en formes antigües com Alcheria Moscarix (Llibre del Rep., 
Bofarull 82), Moscaritx (FRB i, 31) de l'any 1230 i d'altres que recordem, 
redui't com Caimari de Caimáritx. La reí seria la paraula llatina MUSCA 'mos-
ca', concretament en el seu derivat mosquera que prové de MUSCARIA, ar-
bust que ha donat dotzenes de noms de lloc, Tanca Mosquera, Mata Mos-
quera, ses Mosqueres, ses Mosqueroles, etc. Moscari podría significar un lloc 
on neixen moltes mosqueres. Aquest, com a toponim, es dona a totes les 
terres de parla catalana (Mosqueroles en el Montseny, la Mosquera a An-
dorra, COROMINES, E. T. C . , i, s. v., etc.). 

-MOTI, Bini- (Ferreries, Men. 2, h-7) 
Aràbic. De Beni al-Múfti 'doctor de la llei musulmana, lletrat, el qui 

dona una consulta en Dret': s'accentua a la primera síHaba tant en àrab 
classic com marroquí (Lerchundi) i també figura com a àrab granadí en 
l'obra de Pedro de Alcalá (almenys en el derivat muftá 'ley del pontífice', 
291*22). 

MUSSUPTÀ (Mao, Men. 12, e-1) 
A l'ACA, Reg. 1011, trobam el 26 de setembre de 1387, unes lletres 

al cavaller Humbert de Fonollar, portantveu de governador de Menorca, en 
les quals es cita la garriga de Mossepta. 

El Pariatge48 cita Mosseta. Antoni Ramis 4 9 Mosopta, del segle xv. Joan 
Ramis 5 0 registra Mosoptà de Alberti, M. Amagat, M. del Capità, M. de 
Francese Pons, M. de Llorens Pons i M. de Orfila. 

En l'actualitat hi ha: Mussuptà Amagat, M. Cosi, M. de Baix, M. de 
s'Escola, M. des Capità, M. Gran, M. Nou, M. de sa Talaia, i Mussuptanet 
d'en Moysi. Que era un poble important, des de molt antic, ho prova, no 
sols la seva mencio en el Pariatge, sino les ruìnes d'un gran poblat megali-
tic que s'hi documenta en la forma més fefaent, format per almenys vuit 
talaiots. 

4 8 . Vid. Florenci SASTRE PORTELLA, El Pariatge de Menorca de 1301, «Mayurqa», 
xx (Palma de Mallorca 1980), p. 152. 

49. Antoni RAMIS I RAMIS, Noticias..., fase, iv (1829). 
50. Joan RAMIS I RAMIS, Alquerias... 




