MARFÀ, MARVÀ
mar'; i la variant Maresma ve del seu plural ORA
i el mun. de Castellar, al quai està agrégat.
MARÍTIMA; (DECat. v, 459c33-55); amb l'evolució fonètiAvui queda réduit a un gros mas: «Marfà --- el
ca eôme(-a)>-ezme .
molí de Brotons, el més famós, situât sota una cascaMarenda, sector coster del Ross, meridional, des
da --- el Saiol i el Saiolic--la Datzira, i el gran
d'Argelers a Cervera, entre l'Albera oriental i la mar; 5 mas Marfà, que sembla que ocupa el lloc, o almenys
résultant d'una variant en l'evolució fonètica de
va reemplaçar, l'antic castell de Marfà--- i la seva
MARÍTIMA, en què Maredma transposant la nasal pasparroquia --- citats [?] des de l'a. 939»; segons
sà a Maremda, assimilat en -enda.
J.Pladevall, que (en el seu llibre Castellterçol, p. 115)
Com a determinatiu de Banyuls es troba B. de
els enumera en aquest ordre historie, però deu ser
Maredine, ja el 1167, que suposa aquest procès ja 10 cita per referèneia, car ni en aquesta obra ni enlloc"
consumât, si bé encreuat amb la grafia etimologitzant
no veiem el nom en data tan antiga.
Marítimo c. 1074, 1202, 1312, 1582; i hi hagué allí
Pron.: marfá, allí mateix en una petita enq. que hi
també un brot de l'evolució comuna cat., maresme:
vaig fer el 1935 abans de la de Moià (ix, 159).
Marestma 1248 i Maresme 1592, i en 3 docs. del S.
MENCIONS ANT. 1196-. Marfano (butlla, Kehr,
xvii, dades de Ponsich {Top. 28).
15 Papsturk. 572). En les llistes de parròq. vigatanes del
Parònims de Marenda aplegats en DECat. v,
S. XII, Pladevall, nQ 81, troba Marfa ais docs.i i il; en
458b51-38. L'evolució bifurcada Marenda /Maresme
el m Marciano (err. o confusió per Marfano) (p.
té un paral lel en els résultats de LEGÏTIMUS: d'una
722); 1227: «via que vadit ad Marfanu» en un doc.
banda cast, lindo (DCEC\ s.v.), i de l'altra cat. ant.
de venda del lloc ClapersCavui masia en el terme de
lledesme. J.F.C, i J.C.
20 Moià) llegit per Casac. a l'arxiu de Moià; 1332 i 33•
«eccl. de Marfano» en les llistes parroquials p.p. Junyent (.Mi.Griera 1 382 i 385); 1359. «Pquia. de Marfa
MARETA
- - - ab un foch de la parroquia de Sta.Coloma» {C0D0ACA
XII) (S.C. Sasserra).
Racó de la Mareta, partida de la Vila Joiosa (Mari- 25 Altres cites, com nom de barons, que sens dubte
na Val.) anotada a la Torre de les Maçanes (xxxv,
provenien d'alli. 1190. «Bernardusde Marfan» (Cart.
75.9).
St.Cugat, m 322). En el Rept. de Mallorca, l'alqueria
La Mareta, a Palmera (Horta de Gandia)(xxxiii,
Atxaruayrola de Montuïri fou donada a Berenguer
I6.6).
de Marfa (Quadrado, Conq.dMll., p. 479). Cogn.
PARÒNIMS
30 patern i matern d'un veli pagès de la vali de Gallinera
El Morro Maret, a Xàbia (Marquesat de Dénia)
(xxxin, 120.24) (repoblada de mallorquins en el S.
(xxxiil, 83.22); El Maret, a Montesa (Comarca de
xvii).
Xàtiva) (xxxii, 62.9).
ETIM. Encara que allí no ho vaig dir, però hi és
Sa Mareta, paratge a la costa Sud de Mallorca, te.
implicit, l'art. marfdei DECat. v, 481 ¿z4l -¿64, en el
Campos, veg. vol. 1, 199.
35 seu conjunt, dona prova suficient, i de sobres, que
ETIM. Mareta en el sentit de 'tràngol, oratge' és un
es tracta d'un dérivât de l'adjectiu marf del cat. arlocalisme valencià, en prolongado de l'andalús i
caic sign. 'marcit', 'migrât', 'consumit', povinent del
bascongat mareta i port, mareta [1602].
cèltic MARUOS, pròpiament 'mort': com sigui que el
En DECHm, 838n. es prenen en considerado digrup -rv\ ensordit -rf per la posició final, i estés
verses possibilitats: que résultés de contracció d'una 40 analògicament, apareix com rf en totes les formes
forma mossàrab *mareyeta (< -yata, amb imela aràque se'n deriven: els verbs marfar, marfir, marfa
biga); 2â, que sigui simplement una pronùncia aràbi(381b8-l7).
ga d'un dérivât *MARATA (=fr. marée); o bé, 3a; que
L'extensió de maru- en romànic no és sois cat. i
resulti d'un deriv. *MARITA: amb la /oberta per l'àrab
oc. com die allí, car va deixar el NL La Marva a la
darrere R). Això últim, ben convincent, tenint en 45 prov. de Tori (Giandom.Serra, Festschríft Rohlfs 427
compte que és marita a la costa d'Algèria i Marroc i
ss.).
mareta a Rabat (838e43-47), i també perqué la reNomés restaría poc clara la terminado; derivatiu
ducció de -e(y)eta només era versemblant a
-ANU?, -ARE? Si pogués ser aquest, seria un col le, amb
Andalusia però no a Portugal, País Base i P.Val. J.C.
el sentit de 'llocs eixuts, poc fèrtils, decaiguts' (p.ex.
i J.F.C.
50 per l'abandonament del castell etc.). Però s'hi oposa
el detall de la terminació -à o -an(o) de totes les 6
mencions deis SS. XII-XIII, quan la -r final encara era
MARFÀ i MARVÀ
ben ferma pertot. Dones:
( Í ) una dissimilació *MARFARE >Marfan(é) de data
MARFÀ, llogaret, i antics castell i parroquia, entre 55 molt antiga? o bé (2), encreuament amb un parònim
Bages i l'alt Vallès, prop de Moià, entre aquesta vila
d'algun lloc o persona pròxim; que podría ser: à) un

