MAUTX
Maurar; no s'explica sino suposant accent, marrar,
de França, és ja en el límit de les llengües.
que fàcilt. podia reduir-se emmudint la -r final átona.
Pron. mauri z Llançà (XXII, 110B) i en alguns poCosa que ja no lligaria amb PINNA MAURA 'roca
bles veïns rossellonesos.
bruna'. Potser podríem partir del genitiu pl. 11.
MENCIONS ANT. 1086: «v. de Maurino» i 3 cites
MAURÒRUM 'roca deis moros' admetent la reculada de 5 de Mauri, -ry, en els SS. XVIII i xix (Ponsich, Top.
l'accent a la penúltima tancada máuror > -rár. O
173, cf. p. 180).
millor partir d'un participi aràbic: en particular, el de
ETIM. NP MAURINUS. Corrent en totes les époques
la fecunda arrel wrd 'rosa', 'fiorir, abeurar'; i warad
i llocs, a PE.MJ., i que ha donat molts NLL occitans,
«bibere, intrare, venire». Dones: maurûd 'florit' o
p.ex. Montmorin al Puy-de-Dome {Monte Maurino,
' abeurat', amb accent vg. máyrud, i amb una vocal io a. 1319 (Skok, p. 107). Joan de Maury, cogn. del
-o que també explicaría el barrane Mauro de Xeresa
meu veli inf. cerdà de Vilanova de les Escaldes (XXIII).
<al-bandaq al-máurud. Ben mirât, aquesta és l'etiPlans de Jous de Mauri pali., en el Capbreu d'Àssua
mologia que trobo més convincenti no sois per a
de 1645, P 4). Val.: Sénia del Mauri de la Marjal, a
(Beni-)Maurar sino també per ais NLL Mauro, d'
Demús (XXXIII, 13.5).
Altea, Culla, Torrent, Xeresa, per a Mauros de Valencia 15
i per al cognom mallorquí Maura.
LAMAÜT
MAURELLÀS

AlcM: «nom que es dona a l'esgl. de St. Martí de
20 Fenollar prop del Voló»; fundat en una nota de
Verdaguer a Canigó (vili, n.3): «Segons P.Vidal, La
Mahut, tal vegada nom d'una vescomtessa de
Castellnou, fr. Maheut». En efecte, pot ser el fr. ant.
Mahout, NP fem., variant de les formes més conegu25 des Maheut, Mahalt (d'aquesta el cat. ant. Mahalta
nom d'una comtessa de Bna.)1 provinents en francés
del germ. MAHTHTLD (cf. Menehould de MENEHILD).
D'aquí, en el cas subjecte Mahouds, deu venir
també el veli nom madrileny Mahudes, que Oliver
30 Asin (en la monografia Madrid, p.44) voldria derivar
de l'àr. ma/bmûd «alabado», amb fantàstica fonètica,
1 1 amb ultracorrecció de l'emmudiment de la -z-:
«Dona Masal --- domna Amasalh
a. 1172,
(MiretS., Tempi, p.68).
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Municipi del Vallespir (cantó de Ceret) situât a la
vali baixa del riu deMaurellàs, també dit de les liles,
al vessant dret de la vali del Tee.
PRON. POP. murd/âs, oït per J.Cor. allí mateix cap
a l'any 1932 i en l'enq. de 1059.
DOC.ANT. 982-. Maurelianos (Aebischer, Études
top.cat., 1 0 7 ) ; 1172: Maurelanis (CollMoreau LXXVII,
cèd.Bompàs)-, 1310. Maurelans (Alart, RLR x, 67);
1316ÇP:Vidal, RLR, xxx, 275); 1317(P.Vidal, RLRxxxi,
61, 67); 1354: Maurellans (Alart, Docs. géogr.hist.,
8); 1359(C0D0ACA, xii, 115); 1395: Maurellas (Alart,
id., 26); 1435: Maurilianis (Alart, id. 86). Mencions
addicionals citades per Ponsich (Top, 79): 1011:
Maurelianum;
1233• S.Stephanus de Maurelanis;
1275: P.de Maurelanis-, 1308, 1325: castrum de
Maurelianis; 1395: Maurellans, 1632: Maurallas.
ETIM. La grafia Maur- resulta unanime en les menMAUTX, barrane de ~
cions antigües, i aquesta també ha estât sempre la més
tradicional. Deu presentar al capdavall un arcaisme
Pron. mâucz la Nucia (xxxv, 1 2 . 2 1 ) , i amb la tergràfic. Quant a l'etimologia de Maurellas, Aebischer 40 minació trivialitzada, Barrane del Maus, oït a Benidorm
(Études top.cat., 1 0 7 - 0 8 ) suggereix MAURELLIÂNOS deri(xxxv, 9 . 1 4 ) , la forma que hi recull també Orts, en la
vat del NP MAURELLIUS ja proposât per Skok (Ortsn.,
seva monografia d'aquest poblé (m, 8 ) . Segons Salvà:
107) per ais NLL occitans Maureilhan (Erau; Landes),
pda. denominada Maus o de la Font, a PO. de CalloMaureilhan-et-Ramejan
(Erau) (Thomas, Dict. topogr.
sa, recollint les aigües de la Font Major, al peu de la
de l'Hérault, 111). Cf. a més el parònim oc. Maurillac 45 Serra Almèdia (Salvà, Callosa d'En S., 1,117; tot és
a la Dordogne (Skok, Ortsn., 107).
el mateix lloc, perqué son termes adjacents.
Cal notar a més la capella de Sant Joan de
De l'àr. má¡¿gnom d'accio, usât per Aben-Djobair,
Mauranells
(<Maurellanells
per haplologia) <
del verb que RMa. tradueix «fluctuare undas maris» i
MAURELLIANELLOS, situada al te. de Maurellàs: 1400:
PAlc. mumámwag, «ondoso», i tawwîg«hervor de la
S.Johannis de Maurellanellis;
1406: Maurelanells 50 mar» (Dozy, Suppl. 11, 623). Designa, dones, l'emer(Ponsich, Top., 79) Ph.R.
gèneia d'una deu (que brolla o 'borbolla'). D'aquí
potser també El Mos pda. del Castell de Guadalest; i
Moixer o Moixit noms de moriscos de Senija, si bé
MAURI
amb la terminació alterada per contaminació amb
55 algún altre NP (potser mugâhid 'campió'). Cf. l'art.
Poblé rossellonés al SO. d'Estagell i Sud de La Tor
Moja, infra.

