MASQUEFA
Danés BCEC 1918, 1144. Recordo un Hoc del Vallès
Penedès-Anoia: Gelida, Molanta, La Cava, Mediona,
Oriental de nom aproximat Manonelles (nota extraLa Bleda, La Múnia, Garraf, Calafell, Alcalá (Sant
viada), en tot cas conegut com cognom: <MaÔonelles
Boi d'~)2
amb dissimilació de les dues --s- (i després assimilaHOMÒNIMS
ció). Cf. Múñeles (infra) <Maôuncles mansiuncvlas . 5
2) Una pda. rural Masquefa, te. La Bisbal del
Penedès, al Sud del poblé (cf. Soler Queralt i P.Giró,
MASQUEFA
que grafien Mas Kefa, en la l0 Asamblea PenedèsÒdena, p. 24). És uns 30 k lluny a PO. de Masquefa
Poblé de la comarca d'Anoia, a la radia del Penedès
( í).
i del Baix Llobregat.
io 3) Masquefa, era una pda. i molí de la vila
Pron. mdskgfdóit a Igualada i a Piera, Casac. 1920;
d'Alboraia (SSiv., p. 29).
jo també ho sentia així a St.Quintí de Mediona (1934)
4) Mosquefa potser err. per Masquefa, pda. 2k. al
i en les enq. de 1955 a St. Cugat Sesgarrigues,
SO. de Redován, segons LGC(full 913), a la comarca
Vilafranca etc. (xiv, lss.).
d'Oriola-Dolores, prop de Jacarilla ( o bé amb o pel
MENCIONS ANT. 963: castrum Machizepha (Cartu- 15 timbre à velar causai per q i esegüent.
lariSt. Cugati, p.56, Mas NHBna. vi, 192); 9(53: «casPartint del NL esdevingut NP: Un Guillamó
tro Magzepha» (Cart.S.C., i, 56); 971: Maschizeufa
Masquefa i altres d'aquest cogn. en el Libre de Vàlu( C.S.C. i, 78); 975: Maccefa (C.S.C, i, 88); 975:
es de 1371, de Cast.Pna.: R. de Masqueffa, a. 1317,
Maçchefa (bis) {C.S.C, i, 89; 992: Mazechefa (C.S.Cu.
prior deis Predicadors de València (Finke, Acta Ar.
i, 231; Mas o.c. iv, 196); 998: Maccbefa (C.S.C, i, 280). 20 11, 725). Potser el mateix personatge a qui Pescr.cast.
1002: Macichefa (C.S.C. 11, 9); 1002: Mascbefa
Infante Juan Manuel enviava un «Tratado dirigido a
(CSC 11, 31); 1004: Maccefa, -zefa(CSC 11, 39); 1004:
Masquefa» (citat per Baist, en la seva ed. del Libro
Maczefa (CSC 11, 42); Mas vi, 199); 1004: Maçcefa
de la Caça de don Juan Manuel, p. 154). En fi, en
(CSC 11, 42); 1005: Maczefa (CSC 11, 49); 1008: (Mas,
forma masculinitzada, el cogn.cat. Masquef que AlcM
o.c. iv, 213); 1025: «castri Mazcbefe» (Balari, Orig. 25 troba a Vilafranca, Vilanova, Reus i La Riba.
1 Fets semblants en Mascançà MAXENTIANUM, SU366; C.S.C. 11, 148); 1040. Macbecefa (CSC 11, 211);
1063: Magcefa (CSC 11, 295); Macceffa i Maccepba
pra; en general l'àr. morisc també transposava soMas o.c. iv, 144 i v, 44); 1068: Mabzefa (CSC, 11,
vint els grups d'oclusiva implosiva: Llavarco
328); 1139. Mazcbefam(CSC\\\, 26); 1359. Masquefa
LAVACRUM, Martés < MATRES (supra, v. Madres),
(C0D0ACA XII, 28).
30 DECH s.v. jaguarzo etc. Car en Mascançà <
ETÌM. Que és arábiga ja vaig dir-ho en termes geneMAXENTIANUM la transposició degué ser cosa ja
rais en E.T.C. 1, 265; i concretant-la Pexplicava ja a la
deis moros.— 2 Descarto altres possibilitats aràS.F. de l'I.E.C. en ocasió de la ponència Fabra-Casac.bigues: miqeab 'canyar', miksah 'escombra', imCoromines per establir l'ortografia deis noms deis
probables en sentit semàntic i fonètic. O el que
municipis, encomanada per la Generalitat, el 1933. 35 digui una noteta de l'aprenent d'arabista J.M. Sola
És un dérivât de Parrei pan-arábiga g^f'viure aleSolé, Et.Ár. de Masquefa, 5 pp., pubi, a Igualada,
grement, divertint-se amb frivolitat i flaqueses'
1950, a qui no sé si el seu mestre Aramon comu(«debilitare», «ventus» RMa.\ Dozy, Suppl. 11, 359).
nicà quelcom del que jo havia ensenyat a la S.F.
D'on el «nomen loci et instrumenti»
maqéaf
«maison de campagne», «casino, maison de jeu» 40 Masroig (Priorat), V. Marroi
(Hélot, Mobit etc.), junt amb els quals existeix sempre un «nomen unitatis» en -a\ i amb pronùncia vulgar maqéâfa-, Dozy en dona una cita ja medieval. Es MASSA
devia tractar d'una casa o cases d'estiueig o de plaer,
deis xeikhs i militare sarraïns que ocupaven Barcelona 45
Terme de sequiatge, usuai sobretot en la zona
en el S. vili; i tot el Penedès en el segle següent.
central del País Valencià.
En mencions com les citades de 995, 992, 998,
Venia a ser el mateix que un «sistar», espècie de
1004, hem d'entendre Maccbefa i anàlegs com
gran portella o comporta que, deturant les aigües
Maçkefa, perqué llavors no s'havia inventât la cedilla
d'un canal o gran sèquia, serveix també sovint,per
i cb valia per k.
50 distribuir-Ies entre canals o braçals menys abundoL'evolució fonètica amb transposició de qsen sq,
sos. Per ex.: la Portella o sistar de La Massa, que
s'explica perqué ja llavors la -x- llatina s'havia conanoto en el terme de Torres-Torres, aigües amunt de
vertit en -jss (i després s), i per consegüent els cataMorvedre (xxx, 21.24).
lans, ineptes ja per pronunciar aquest grup, el
2) En pl. Les Masses en la ben regada Horta de
transposaren.1 Masquefa es troba dins una petita 55 Gandia, te. Ròtova (xxxii, 176.6).
consteMació d'arabismes toponímics, de la zona
ETLM. De Par. mascâ, que designa una mena de

