MAgANES
Maganet (CoDoACA XII, 95).
A més: Manganet, partida al peu SE. de Polop
(Marina Val., 1963), també a Castell de Castells (Vail
de Pego), el Manganet a Tavernes de V., i Manganeto
a St. Joan d'Alacant.
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Maganell-. NL esmentat en un doc. de 1305, inclòs
en el Llibre Roig de PratsMolló: «ad serratum de Cabra morta et ad cortallum den Massanell» (f. 80v),
on Massanell semblaria referir-se al propietari del io
Hoc, però de fet és NL, car Ponsich cita un «Mansum
vocatum lo Maganelh, 1432, del terme de Prats de
M. {Top. 83). Deu venir d alli el que s'anomena avui
Collada dels marsméls (registrat per J. Cor. a Prats de
M., 1959) i també el Clot de Mansanells, que menci- 15
ona C.A.Torras, in, p. 37, si bé posant-ho en el vessant camprodoni. És ben possible que s'estengués,
al principi, des del vessant de Vallespir al de
Camprodon.

teix doc.: Maceners; 1257. B. de Mazaners (Serra,
PinósMtpl. in, 135); 1288: capellani de
Mazanares
(ib., 177); 1367: Maganers (ib, 181).
Hi ha, a més, el Turò de Maganers, en el Montseny,
prop d'Arbucies, un poc a l'O. i un poc més baix
que el Turò de Grenys, del qual només està separai
per una colladeta (J-Cor.).
És ben conegut el cognom Maganers escrit també
Maganés o Massanés. J.Cor. nota que molts, entre
ells alguns que duen aquest nom, el pronuncien amb
è oberta en Hoc de é que és normal en -er < -ARIUS;
potser extensiò abusiva del sufix ètnic -ès (com en
francès,
angles).
Maganera. En un doc. de 1126 de St. Cugat hom
fa donaciò d'un alou dit Maganera en la parròq. de
Sta. Marg. (Cart.St.Cugat, ni, p. 80), i en un altre de
1044, en unes afrontacions, hom parla de riu de
Maganeres prop de Montbui (ib., 11, p. 236) i en tots
dos es deu tractar de Sta. Margarida de Montbui (Anoia), no de Caldes. A més, en un doc. de 2525, inclòs
en el Llibre Roig de Prats de Mollò (1643) s'esmenta
un Serrat de Massanera al costat d'un Serrat de Tona
(f. 84v).
J.Cor. registra: La Maganera a Castellò de Farfanya
(Nog., 1964), Pia de Manganerai
Ares Maestr. (1961),
Manganera a Orba i a Laguar (Valls de Pego, 1963).
El Manganar),
nom d'un mas a Benassal (A.
Maestr.), J.Cor. 1961, format amb el sufix col-le. -ar<

Un Maganell (que hi sembla identificable) és a la 20
Vali de Ribes «Riu Massanell» = Riera de Serrat, perquè
baixa cap a aquest llogaret (agre, a Queralbs) (Danés,
BCEC 1918, 146); nom corromput en Casanell
i
Cabanell per l'IGC), avui nom d'una partida pastoral
«de baixada», que és com figura Massanell en el Gibell 25
de Queralbs (S. XVIII) (ibid. P. 140). Se cita també (p.
141) un doc. de 1087 sobre els drets pastorals de la
«Batllia de Magana» [cf. supra (2)1 en el qual no sé si
figura també Maganell, però en tot cas il lustra sobre
-ARE.
la derivació de Magana amb -ell< ETULU.
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Cert, aquests Maganellduen el sufix -ell< -ET(U)LUM
Maganós-. Nom d'origen adjectiu com es nota en
(dimin. del col lectiu -ETUM), que com ens ha expliel testimoni d'un escrit de 982, on hom parla d'un
cat J.Cor. (DECat. iv, 778a) sol indicar un indret menys
Puig Maganós-. «Alodem quod dicitur Matama<la>,
important en relació amb un Hoc en -et < -ETUM.
cum ecclesia in honore sanctae Mariae et ecclesiam
Recordem que Maganet de Cabrenys, poble i muni- 35 de PogioMacanoso»
(Cat. Car., li, 171.12); Fesglésia
cipi, a la vora del limit amb el Vallespir, no era gaire
en qiiestiò s'identifica com St. Viceng de Maganós,
lluny d'aquest Maganell, entre el cortal i la collada.
sufragània de Matamala, munic. de Les Llosses (Rip.),
veg. Pladevall, llistes de parròq. del Bisbat de Vie,
Maganella
(femeni de Maganell, o un dimin.
num. 296, p. 76. En l'esmentat doc. de 982 hom
en -ELLA de magana)-. Com a nom d'una masia s'esmenta en un doc. de 1117\ inclòs en el Cart.St.Cugat, 40 parla d'un Hoc dit Campo Maconos, és a dir, Camp
Magonós, prop de Ventolà i de La Magana, de Ribes
en el qual s'indiquen els drets d'aquest monestir en
de Freser (173.7). I un doc. cerdà del S. XII ens diu
el castell de La Guàrdia: «Et in casa de Bufil Sinfre,
que «la donna [la senyora feudal] de Macanos tol los
peciolas duas de terra, decimam. Et in casa de
alods <a> ecclesia de Estol» (Pujol, Docs. Veg. Urg., p.
Macanela duas terras, decimam» (ili, 35). Notem que
Can Magana (supra, num. 8) i el Coll de Magana, 45 14). Aquest Macanós pot ser el mateix Hoc que el de
la vali de Ribes, que llavors era anex a Cerdanya (on
esmentats en doc. de 1116 del mateix cartulari, són
hi ha Estoll), que es diu Puig Magonós en el doc.
a l'extrem de Montserrat com ho era Maganella i
(supra), però no el de la Serra de Matamala, que n'és
també ho era i és el Castell de la Guàrdia.
lluny.
Per a Maganella
V. MASS AL-.
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Com hem dit al comengament d'aquest article
Maganers
i Maganera,
formats amb sufix
Maganosa s'esmenta com a nom d'un indret a la
COM. -ARIUS / -ARIA.
zona de Vilallonga de Ter i Pardines en un doc. de
MAGANERS, poblet agregat al municipi de Saldes
1297(DECat.
v, 342a44). J.G.
1Veg. AlcM, s.v. magana,
(Berg.); mds3nés(6it Cor. al poble mateix i a St. Julia).
Maganeda,
Maganell,
DOC. ANTIGA. 839: Macieneros
(Pujol, Ade.- 55
maganella,
maganes, Maganet.1— 2Hi afegim:
Cons.Seud'Urg., 216), en el Capbreu vulgar del maGiron(i) deMagans, nom d'un personatge, en un

