
MOLANTA 

Grau de Moles, pas de la serra de Biscarri, entre la En fi, sembla que va designar les cobertes 
Conca de Tremp i la Baronia de Rialb (Noguera). semiesfèriques que en grans jardins de palau 
Dona nom a la serra del Grau de Moles (1263 ait.). cobricel laven les avingudes: el Barò de Maldà es 

Serrât de les Moles, a Navès-Busa (Solsonès) passeja, acompanyat de molts parents nobles «per 
(XXXVIII, 143.4). Torrent de les Moles, a Puiformiu (Pali. 5 sota les molasses» abans i després d'un gran àpat en 
S.) (XXXVII, 16.25). La Portella de Moles, a Sant Pere els jardins del seu gendre Marqués de Castellbell, a 
de Torello (XII, 144; 145). Tut de Moles, nom d'una la torre del Sitjar (entre St. Andreu i Horta), Calaix 
cova a Fontpedrosa (Confient) (XXIII, 139.22). de sastre 1804, vil 29 i 30. J.C. 

Moleta deRoni\ te. Roni (Pali. Sob.) (XXXIII, 163.13), 
d'on el Riu de la Moleta, a Farrera. La Moleta (1358 io 
m. ait.) muntanya situada en el trifini de Boixar (Ports MOLANTA 
Mila.) amb Coratxà i Pena-roja (XXVII, 139.13). La 
Moleta, a Vilafranca (Maestrat) (xxix, 42.17). La Mo- Sant Pere Molanta, poblet del Penedès, 3 k.a l'Est 
leta, a Riola (Rib.B. Xuquer) (xxxi, 65.3). de Vilafranca, dins el municipi d'Olèrdola. 

Mas de la Moleta te. de Xodos al peu del morro 15 Pron.: sam péra mulânta a Ordal i a St. Sadurni 
prominent d'un serrât arrodonit (uns 4 k. al S. del d'Anoia, Casac. 1920. 
poble, 3°24x40°13 ma. Teruel de Penyagolosa. MENCLONSANT. 1010. Palacium Moranta (Cart. 

Planell de les Moletes, a Montcortès de Pallars St. Cugat 11, p. 74); 1063: PalaÔ Moronta (ibid. 11, 
(XXXVII, 115.6). Les Moletes, a Rossell (B. Maestr.) 295); 1127: intra te. castri Olerdula, intra eccl.S.Pétri 
(XXVII, 113.4). Les Moletes, a l'Atzubia (Valls de Pego) 20 de Palat Moronta --- S.Pétri Moronta (ibid. m, 81-
(XXXIII, 112.16). 82); S.XII: Stum.Petrum de Palacio Mdonta (imprès 

Molella, partida antiga del terme de Castellfollit de McAonta, en Cart. Poblet, p. 163), a esmenar la i, 
Riubragós, documentada l'any 1078 (Arx. Sols.). Cf. sigui en ro en /; 1359: Sent P. de Molanta (C0D0ACA 
l'article Morella. xu, 36, id. id. Melanta 29); 1455, Sant Pere de Molanta 

Molelles: «in loco qui diciturMoleles», pda. ant. del 25 (vila), en un capbreu de Vilafranca. En altres cap-
terme de Miravé (Solsonès) segons el Capbreu de breus d'alli hi ha noticia d'un pou que suposo dins 
Miravé, S. XII (Arx. Sols.). el mateix terme: 1421: lo pou de Moranta; 1504: 

Les Molatelles, pda. ant. terme de Morella segons Pou de Moranta; 1669-95: Lo pou den noranta (on 
el Capbreu Milian de Morella (1443). deu haver-hi err. n per ni) (nQ 31, 13, 102 i 94, dels 

Es Moletó de Son Creus, pda. del terme de Bunyola 30 capbreus de què em donà còpia l'amie Girò de 
(Mail.) (XL, 9.17). Vilafranca, 1955). 

ElsMoletons, veïnat agrégat a Vilanoveta del Carni, HOMÒNLMS on el nom figura nu, sense Sant Pere, 
a l'esquerra de l'Anoia. i amb variants fonètiques. 

ETLM. Com estableix el DECat.: «Corn a nom oro- 2) Paratge ant. del te. de Cerdanyola del Vallès, 
grafie mola prové, per comparació de la forma de 35 devia ser una vali: 996: Val de Moronta (citât junt 
les grans moles pétries de les serres, de contorn ar- amb Ripollet) {Cart. St. Cugat 1, 266); 1019 valle 
rodonit i parets enrondants quasi aplomades, amb la Moronta: affrontat circi, in te. de Terracia (ib. 1,123); 
colossal mola d'un moli gegant o ciclòpic» (v, 739b- 1063: ipso alode de Vallemoronta (ib. 11, 300); 1075: 
50). J.F.C. Val Moronta (ib. m, 344); 1060-1108: Valle Moronta 

La Molassa (pron. la mulâsâ) noms de sengles 40 (ib. 11, 453); 1114, orig.: Valle Moronta (ib. m, 29). 
rocasses, recollits per Casac. dels pescadors locals 3) Paratge antic de l'Anoia que seria una desena 
(1923-26): una damunt i NE. de Tiana («senya» /dels de k. a l'O. d'Igualada, entre Tous i Clariana: 986: 
a Badalona) i una de submarina, dels pese, de Cam- comba de Moronta (Cat. Car. 11, 300, llf., n. 42, amb 
brils, que va a parar a la Roca de la Mola. un afegit del S. XII (igual a tots dos, o en var. Maronta): 

Amb aquest dérivât de Mola coincideix, només 45 afr. amb Clariana; 1023, prop de Tous: Moronta 
fònicament, l'apel-latiu mulassa, dérivât de mula, mot (Cart. St .Cugat 11, 136). 
negligit en els diccionaris, que per tant convé reco- 4) La Moronda, pda. del te. de Morvedre (xxx, 
llir aci —majorment per evitar confusions ja que s'ha 27.20). 
usât també com genèric, de Hoc. Mulassa denomina I cf. els NPP infra. 
diverses grans cobertes de peli o cuiro: la que co- 50 ETLM. Àr. murabbita, part. act. de Forma 11 de l'ar-
breix el monstre folklòric de les processons tradicio- rei r^/'dedicar-se amb zel a qualsevol negoci', 'ame-
nais (la mulassa de Berga, de Bna. etc.: AlcM.); la del naçar les fronteres enemigues', d'on provenen tam-
tumul funerari (AlcM. § 3); peça del teler (DAg?)\ gran bé Miravet (art.supra), Almoràvit, ravata etc. (DECat. 
embolcall de cuiro rigid, toscament treballat, que VII, 126-8); en el nostre àrab vulgar s'emmudia la i 
protegeix certs cartularis i col leccions de manuscrits 55 postònica d'aqueixos participis (com observem tam-
de l'A.CA. p. ex.: Mtz.Fdo., BSCC1935, p. 198). bé en els arabismes Gorraptesi Balansat, arts, supra), 


