MACLET, BENI-, MICLETA
2sentit de 'perpetuar-se en el Paradis', 'restar inalterat
encara, en l'enq. de 1963 (xxxiv, 183.1).
el cos d'un mort'.
El mateix miblad/mablàd,
en l'acc. 'perpetu, perAl-Mablad donaria, doncs, amb evoluciô catalapetuador', aquí en la variant mi-, degué servir com a
na, L Almaklau, réduit a la maklâu
nom d'aqueixa font perenne, entorn de la quai els
En la creaciô dels noms Ci D, potser hi col labora,
moros havien bastit llur poblet; o potser coMaborant- 5
superposant-s'hi o combinant-s'hi, un altre nom aràhi el record d'algun altre xeikh Miblâd o Àbn
bic maglâq 'clausura' (RMa.), nom d'instrument de
(Ibn)-Mablàd, com els ja assenyalats; aquest, pron.
l'arrel galq «cerrar (con llave etc.)» (PAlc.), miglaq
àmiklét, es tornaría micleta per derivado, o potser a
«clef, fermoir, chaîne» en Abendjobair, maglaq en la
través d'un al-mifrlâd > l'Amielet > la Micleta.
10 Hist. dels Berebers d'Abulwalid (Dozy), sentit adéConvé estendre aquesta etimologia a d'altres paquat a la tremenda obstrucciô del congost del
ratges de nom iniciat en MAkl- que son a les zones
Regatxol, i a la clausura de la cova on hi hauria la
de toponimia molt arábiga, i que designen llocs de
imatge d'un sant damunt la Maclau. Séria simplenaturalesa g r a n i f e r m a , com les penyes i alment (SPELUNCA) SANCTI PETRI 'la caverna de Sant Pere'
tes muntanyes.
15 amb la P pron b per l'àrab. local.
C) La Mola de MACLAC, gran muntanya, massis
E) De Mablâd2 pot venir també el nom d'una pda.
imponent, de cingles i rocam, i d'aire irregular, imi serra entre el Priorat i l'Ebre: Serra de MAFLA en la
pressionant, en els Ports de Beseit, sota la quai el
pda. d'aquest nom (Bru Borràs, Fullsd'Hist. de Tivissa,,
recios congost del Regatxoldesemboca, aigües amunt
del poblé de Beseit (Matarranya): oït maklâk a Beseit, 20 p. 20) que ja figura a. 1340 escrit Serra de la Majle,
en el Cpbr. d'Entença P 8 v2, p. 232. De Al-Mâblâd
1955 (xv, 47ss.), E.T.C I, 108. No hi ha dificultat fo> L Ai t) mafia > la Mafle, -a (amb bl > Jï)\ i aplicaciô
nètica a veure-hi el Mablâd precedent amb la mateisemblant a la de (6). La mâjla vaig oir a les enq. de
xa solució -kl- de bl, sino que aquí la a arábiga hauCapçanes i de Tivissa (XIII 19.11; E.T.C. I, 92). Collet
rà restât oberta per influèneia del b quasi immédiat;
i la -t, canviada en -&per la quasi equivalèneia acús- 25 i Coma de la Mafia, cap a mig cami de Llaberia a
Tivissa, baixant aqui del Montait a Capçanes (Iglésiestica en fi de mot (ànet > ànec, PRAESTITUM > préstec
Santas., Guies il, 223, 24). Com que davant b la a
etc.), ajudada per un sentiment de duplicado de la
sonava à en àrab, el mateix mot pogué donar el
-c- anterior. La comparado del rocam amb la massa
nom de la parada de la mômfla, te. Taies (xxix,
vetusta d'un gran veli robust no sorpendria; però
d'altra banda ja en les fonts aràbigues trobem mots 30 182.5): amb propagaciô de la nasalitat (com magrana > mangranà).
d'aquesta mateixa arrel, com bâlid, amb el sentit de
«rocks, mountains» (Lane, 784).
F) BENIMACLÎ de Carcaixent (supra A, 3), no s'explicaria la seva - i\ si vingués de Mablàd com mer
D) LA MACLAU, pda. muntanyenca a la Baixa
Ribagorça, te. de Jusseu, roques avall de l'antic cas- 35 homônim de A (7) i A (2), si no és per alguna contatell d'aquest poblé (V. supra aquest article); pron. la
minaciô. Més que contaminat, el que degué ser és
makjá^(en l'enq. allí, a. 1965, XLIX, 15). Nom que
barrejat amb un Meclio Maclî, d'origen diferent, que
intriga per la seva forma mateixa, i per la singular
existiria en un lloc vei, com en els seguents.
semblança amb ( O (i amb altres noms d'aquest arAquest nom i unes variants terminais, el retrobem,
ticle). Damunt de La Maclau es bada la Cova de 40 en efecte, en altres valls valencianes, Mecli és una
Santiberi que, jutjant pel nom, hauria de ser un sanpda. de Tibi (anotat mekli\ 1963, XXXII, 187). D'altra
tuari o ermita abandonada dedicada a un sant de
banda hi ha un Mecrién (o Micrent o Megrient) a la
nom obscur; o forma arabitzada de SANCTI PETRI.
Vall d'Albaida, entre Rugat i Montitxelvo (del quai
detallaré les noticies). Si aixô i allô vénen de l'àrab,
A l'article Jusseu hem vist que allí no es perd la -T'en -ETU ni -ATU, i que -¿¿ve allí de -D' , com en el 45 sembla que poden venir d'un plural en -în (o un
dual en -an) d'un mot maqrî aràbic o mossàrab.
nom mateix de Jusseu, que sembla venir de Jovis
a) Mecrién que aixi cal llegir, en lloc de Metrien
AEDEM (o SEDEM) 'templet de Júpiter'. Llavors aquí
(Rept. 34?, 455), alq. te. Rugat
també s'explicaria la -u per la -d de l'àr. mablad,
b) El Megriént vaig oir com pda. de Montitxelvo
segons l'evolució normal catalana (RADET > rau, NIDU
> niu, SEDET > seu, PEDE > peu). La Maclau pogué 50 (XXXII, 164.6).
c) SSiv., s.v. Montichelvo hi assenyala una font de
ser un altre nom de la cova santa que hi ha al daMicrent, mencionant-hi un doc. de 1354, on diria
munt: una altra estació religiosa, relacionada amb la
Nutrien.
Jovis AEDES pagana; i amb el nom canviat pels moros
d) Aixi, en efecte, ha llegit hom en doc. de VA.C.A.
de la Baixa Ribagorça en un d'aràbic que tenia també aplicació religiosa: l'arrel bld, segons Lane, té, 55 d'aquesta data: «alcaream vocata Nutrien finatam in
termine de loco - - - d e Montigervo» (reg. 914 de Pere
entre altres, a l'Alcorà, en el Qamûs i en RMa., el

