MO-, MON(Berguedà) (xxxvm, 113.15).
19.10). Probablement de Mohádem, metàtesi del NP
PARÒNIMS
MuBámmad.
Na Missera, finca de Son Barrera, en el terme de
((3) LaMoarra, pda. del te. de Dénia (XXXIII, 75.3),
Costitx (Malí.) (XL, 113.23).
de muMrram 'sagrat, inviolable' o 'prohibit', sigui
CasMissèro, partida del terme de Montuïri (XL, 123.18) 5 en ús apel latiu o com a NP (registrai així a Algèria i
(No és Misseró, com posa el Mapa Mascaró 2812);
a Egipte: GGAlg.-, Littmann, 83b)-, probablement repotser masculí secundan, partint del fem. Missera.
ducció d1 *Almoàrra(m) > LA(l)moarra.
Les Misseres, partida del terme d'Atzeneta del
Maestrat (Alt Maestrat) (xxix, 20.22).
(y) Ï) LA MOCARRA pda. d'Algemesí (xxxi, 53.13).
Misserclòs, masia del terme de Castellar de la Mun- io 2) Nom que registro en les variants Mocarra
tanya (Garrotxa) (misarklçs nota de J.Coromines,
i Mur¡kám a Alginet, com a nom d'una pda. del te.
datada a Oix-Olot, 1988). Prové de Misser Cros 'el
(xxx, 84.16); de la quai pot ser una continuació el
Senyor Cros, l'advocat Cros', amb dissimilació.
Corral de la marfgám en el limítrof te. de Carlet (xxx,
Planamissels, terres del terme de Durro (Valí de
179.16): és probable que aqüestes tres variants i també
Boi, Alta Ribagorça). J.Coromines va oir planamisçl 15 la de ( i ) resultin áAlmocarra, pel procès descrit per
i també en
(TVBoí 11, 10). Prové de Plana'lMisa LaMoarra de Dénia.
ser 'plana de l'advocat o del notari', amb metàtesi de
3) Vilamoncarro a la Plana de Castellò, termes
/ i r, i després, eliminació de la primera líquida, en
d'Almassora i Borriana, nom d'una séquia i d'una
part per dissimilació i en part per mera pronùncia
antiga alqueria. És un deis tres «partidors reals de la
descurada (TVBoíw, 10).
20 séquia gran», em diuen a Almassora: «vilamor\kàft\
EHM.Misser usât antigament i dialectal en el sentit
Almalafa i el Braç del Retor» (xxix, 138.1). Però allí
de 'missenyor', del qual és reducció proclitica (DECat.
també ho donen com a nom d'una pda. extensa,
VII, 824a39-40). És el tractament que tradicionalment
entre pía i muntanya, i fins en donen una foto, amb
donaven a la gent de carrera, en particular la gent
el nom escurçat i un poc deformat, Montcarro (fig. 2
del camp parlant deis homes de liéis. J.F.C.
25 de p. 80, BSCC xiv); d'altra banda en fonts més o
menys antigües V. Forner ho troba com a nom d'una
alqueriade Borriana,i en forma més conservadora en
LA MISTEC (prori. lamistek)
la inicial, si bé escapçada de la terminació: Benimocar
{BSCC xiv, 263); i en una altra, on llegeix erròniaLloma de-, a l'extrem del territori valencia, te. 30 ment t per c: Benimutar (ibid.).
Fondò de les Neus, nom que ens comunica la prof.
Hem de partir en efecte d'una base *Benamocarra,
M.J. Navarro, 1995, advertint que no és «Mistex» com
-carre, en la qual hi ha hagut propagació de la naposen els mapes. Com que és terminació incompatisalitat de la m, fent-ne Benamoncarra, -e: d'on dissim
ble amb un femeni, cal admetre que és reducció d'un
en Belamoncarro reduì't al tipus adotzenat dels noms
L Almistec, com ho havia oït jo el 1963 a l'enquesta 35 en Vila —Vila Real, Vilabertran etc.—, el mateix
de Crevillent (xxxvi, 83.17). I en férem nota en el
procès que es repetí en tants noms de pobles valenvol. 11 1559630-36 suggerint que fos una variant de
cians i altres, com Vilafamés, Vilamarxant etc. En
mastakâ 'espècie de màstec resinós' produit per uns
fi, com que la llengua cat. arcaica havia vacil lai enllentiscles (potser tornat nom del llentiscle mateix)
tre car i carro i entre fer /ferre /ferro, i s'ha decidit
(veg. DECat. v, 524¿?59, DECH1, 181).
40 per la variant en -rro, aquesta decisió es va estendre
Més fundat, però, que es derivi de l'arrel àr. sqy
a aquest nom i va quedar fixât com -moncarro —és
'regar, donar aigua', en F. vili 'istaqâ, que en els clàsciar que el bon llaurador entendria 'la vila del meu
sics és «demander de l'eau a qn.»; i en altres accs. en
carro' mal fos una idea absurda: i més com nom
els autors, com «épuiser, mettre a sec» en Abendjobair;
d'una séquia.
d'aquí el mot màstaqâ«écuelle pour puiser de l'eau» 45
Abans es devia dir Iben al-mocàrrer, una mica
en Abenbatuta, i mastaqa an-nabr«canal d'un fleuve» simplificat fonèticament des de moqárrar i després
en Boqtor (Dozy, Suppl. 1, 664b, 665M6). Hauria democarre >moncarro. Probablement del mateix vésignat, dones, algún enginy per regar (o un oratori
nen els noms ( i ) i (2), si bé sense Iben.
per demanar aigua a Déu?) Cf. Mascà (art. supra) <
Es tracta d'un dérivât de l'arrel pan-aràbiga qrr
m<3sg¿?'abeurador', de la mateixa arrel.
50 'depurar, refrescar, fixar' (RMa. l6la, 31 etc.; Dozy
Suppl., 11, 320b): d'on vénen, junt amb molts altres
derivats nomináis, maqarr «altesse, excellence». En
MO- i MON- Miscel lània de noms de llocs menors
Pús hispànic se'n derivava, en particular, el nom d'un
d'origen aràbic
imposi o taxa muqârrar; que els moros explicaven
55 com mqrr al-musacâliya (Dozy i De Sacy, Chrest.
(a) Masos de Moâdem, te. de Benimantell (xxxv,
Ar. 1 287.1), i com es dedueix de les cites sicilianes

