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28.21): on la -r- simple apareix substituida per -/- a 
causa de la neutralització deis dos sons en 
pron.morisca (EntreDL m, 165-8). 

MATXO, MATXA, MATXET (i Matxets) 5 
Conjunt de NLL menors, valencians, que criden l'aten-

ció pel fet de designar, tots ells, penyes, cavernes i 
parets rocoses; això ens duu a la sospita que tinguin 
una etim. relacionada amb la del grup precedent. 

í) El Matxo d'Ifac, formant part del grandiós pe- io 
nyal de la costa valenciana de Calp (xxxv). 

2) Penyes del Matxo, te. Fontanars (XXXII, 118.24). 
3) La Cova del matxo, en el te. de Petrer, la kgva l 

maco, en un pendent rocós (xxxvi, 35.13). 
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Matxa 
í) Pda. del te. de Crevillent, no lluny de les coves 

habitades que hi ha arreu en aquest te. (xxxvi, 54.4). 
2) Les Dotze de Matxa, te. Alfara, en els penyalo-

sos pendents del vessant Nord de la Serra de Mariola 20 
(xxxiv, 42.16, 22) (en nombre de dotze? o per una 
ombra que marqui en una penya les 12 h. de migdia?). 

Matxet 
1) Penyes del Matxet, en el te. de Xixona (XXXII, 25 

24). 
2) Cova (de)ls Matxets, te. de Relleu (xxxv, 145.12) 

que és on comenta el barrane dit Racó de Matxet 
(xxxv, 53.10). 
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Com que el contingut semàntic d'aquest grup no 
és gaire diferent del de Matxerri, comprenent les 
Penyes de Matxelis, i aqüestes són ben veínes de 
Relleu, Xixona etc. on trobem el grup Matxo, -xa, 
incloent-hi Matxets, ens pregunem si de l'ètimon 35 
MACERIES de Matxelis no pogué sortir una variant 
Macér, la qual, suposant-ne un plural Macerts, amb t 
afegida, es pronunciaría macéts: tal com en l'us vul-
gar valencia es diu dimats per 'dimarts': llavors d'aquí 
s'haurien extret Matxo i Matxa, pseudo-primitius 40 
d'aquell pseudo-derivat. Combinació tan complica-
da que ens costa de creure-hi. Val més, dones, una 
hipótesi mossàrab més simple. 

Ais mots cast, mazo 'grossa maga, martell massís' i 
macho 'mall', que vénen del masculí corresponent a 45 
*MATTÈA (>cat. maga), és versemblant que respongués 
maco en mossàrab (encara que -Ti- entre vocals dona 
g mossàrab, darrere cons. apareix sovint com c, i 
aquí és -TTi-). Llavors pot ser una metàfora orogràfi-
ca com en el pirinenc mail 'pie penyalós', o en Pun- 50 
ta o Cap Martell o Cap de Martí a Xàbia; o com 
l'Enclusa, gran penyal de Llaguarres; potser sumant-
s'hi la influència de MACERIES. 

Castello de les Gerres, on hi ha la deu i les coves de 
l'Ermità, entre la Penya Tallada i la Penya Bianca 
(XXXII, 149.14, 150.19): comprenent els dos vessants 
de la cota 581 (IGC\ 1 k. a l'È. del poble). 

Pron. la macara, insistint que no és g, i en efecte 
aquell home pronunciava magar i no féu cap pron. 
apitxada. Detall que sembla exigir un origen mossà-
rab, però així no es veu cap explicació raonable: 
seria ben forçat admetre alteració d'un moneóla ré-
sultant de MONTICELLUM, -A, per canvi de sufix. 

Com que la forma del nom recorda els part, pas-
sais de l'àrab (en ma-<5-\ es pot partir de macsûra 
participi de Parrei csr «congregare» (glossat «proprie», 
i també «in die judicii») RMa, 311 (i n.2); el participi 
podia pendre el sentit de (tossa) 'aplegada, amunte-
gada, arrodonida', cf., en la mateixa arrel, macsar 
«assemblée de personnes», mucâsir «compagnon», 
macsir «ami, mari», macâsira «rapports de société», 
casur «sociable». L'encontre de l'oclusió glotal del 
cain amb el s, és ben naturai que donés tx. tal com 
Mug^am él-Làb dona Mutxamel. Entenguem, dones, 
al-kúdja al-mac sûr a la 'tossa enrevoltada, arrodoni-
da', d'on l'almacçra réduit a la macéra. 

Hi ha algun homònim més o menys probable: La 
Mineara te. Agost (Tarrak de-, mot que no sé què 
voi dir, potser dérivât o plural de tank 'carni'). A 
Morella, l'inf. de Morella la Velia indicà una serra i 
Mas «de la Mejora», però pronunciant-ho a la caste-
llana mehóra, com si fos cosa d'un foraster aragonés 
(XXVII, I6I.I6, en realitat seria fruit d'una pseu-
doetimologia de funcionaris castellans municipals). 
En fi també fora concebible que convingués ajuntar-
hi SaMaixura, paratge mail., del te. de Felanitx, del 
quai hem donat una etim. arábiga diferent, un poc 
dubtosa, en el vol. 1, 194-5. 

«Benimacher,; es un despoblado de Bèlgida del 
que no he encontrado noticia alguna» (SSiv. 127); 
suposant que fos benimácer; potser es podría aple-
gar amb els anteriors, a base del masculí mcfsur; 
suposant que reculés l'accent a la sil laba penúltima, 
tancada, la norma vulgar (que no sé, però, si s'este-
nia fins ais participis). O de mágsar 'lloc on es fa 
parada' {RMa 469, de l'arrel estudiada a l'art. Aleixar). 
Més difícil, improbable, que hi hagi relació amb un 
Benimegts de Senyera (GGRV104, IGC i cadastre de 
Manuel), veg. Meixix Beniart. infra. 

Matxaiot; V. Demetge Matxani, V. vol.i, 202 
Matxcar, V. Mascà Matzoc, V. Marzoc 
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LA MATXORA 55 Pöblet al Nord de València, uns 8 k.,agre. a Albalat 
Partida del te. de Salem, vora el termenal de dels Sorella, no lluny de la costa. Mahuella, MGadea 


