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començar en temps antic; per tant no és estrany que 
ja aparegui Montigervo amb b o v afegides a 
MONTICELLUS en les mencions de 1 4 0 3 , i fins en les 
de 1364 i 1393 (si bé el context d'una d'aquestes fa 
sospitar que es refereixi al II). 

Una altra informaciô d'atribuciô dubtosa és una 
relaciô de l'a. 1398 referent a un terratrèmol: ens 
diuen que «en lo terme de Xàtiva caigueren grans 
roques a les muntanyes de Pentadell i Montchervo» 
(Fontserè-Iglésies, Recopilaciô Stsmica 64): com a 
cosa d'un observador probt. foraster, és clar que hem 
d'entendre Benicadell en lloch de Pent- i 'regiô' de 
Xàtiva més que 'terme'; perô la connexiô amb el 
Benicadell fa pensar més en el (il) que en (i).3 

AlcM es fa les coses massa senzilles en dir que 
Montitxelvo ve de MONTEM CERVI 'muntanya del 
cervo': queda provat que la questiô és molt més 
complexa. ¿Hi va ha ver reaiment cervos per alli? 
Queda per provar: no podriem aMegar El Sérvo pda. 
del te. L'Olleria (xxxn, 104), a la r. d'Albaida: en tôt 
cas no séria mossàrab (car llavors hi hauria c-): 
potser ve d'un serf (SERVUS) O hauria de ser una 
designaciô cultista a base de llegendes de cervos 
del folklore català. 

El que és indiscutible és l'existència de succes-
sors mossàrabs de MONTICELLUS, en els quais hi ha la 
<f del mossàrab < ce, si bé sovint arabitzada en g 
(perquè en àrab no hi ha el fonema c). Com ja va dir 
Simonet (Glos. Moz.) d'aqui ve el nom de l'alqueria 
Montegellos (p. 16) o Montegillos (p. 46) o bé encara 
Montigellos, en te. de Pollença segons el Rept. de 
Mallorca; sincopat en los Mongéls pda. de Peniscola 
(XXVII, 195.5). I Muntxellô en el Camp de Tarragona. 

1 Cf., en el Rept., Meiriem alq. i te. de Rogat (Bof. 
343, 455) (V. article a part).— 2 Benichervo figura 
després de Montichervo en la llista de pobles va-
lencians de c. 1600 p.p. Chabàs ElArchivo iv.— 3 

En canvi crec que Benizaver alq. de la vall 
d'Albaida en el Rept. (Bof. 459, 344) deu ser un 
lloc inconnex i diferent tant de il com de i. 
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Riu de l'Alt Maestrat. 
Neix a Puerto Mingalvo, poblé aragonés que con-

fina amb el terme valenciá de Vistabella; i després 
de passar prop d'Atzeneta va a desembocar per la 
dreta a la Rambla de la Viuda, entre els termes de 
Culla i Les Useres. 

Pron. local: el riu de mojó, a Vilafranca del Mae., 
si bé també hi vaig escriure Montlleó (xxix, 47.9,12) 
i explicaren que r. de mojó «només es diu des de 

L'Estrella per avall» (dones: no en el terme de Mos-
querola, aragonés; «el riu de monjó» a Vistabella (xxix, 
78.19); riu de «monló» a Benassal (xxix, 48.3). Quant 
a Atzeneta, Bellés diu «ací, per regla general diuen 

5 'el riü i res més, i si els demanen el nom dirán 
monjeó» (xxix, 2.21,24). Però notem també com ho 
deia un escriptor tan coneixedor del país com Garcia 
Girona: «Del riu Montilo quan baixen regáis de fusa 
neu ---», «--- rossinyols qui gentils passades / del 

io riu Montilo ensajeu pels carassols»; i de vegades amb 
de. «Seidia i Artal peguen cap al riu de Montilo» 
(Seidia, 221, 67). O sigui, sempre bisil lab, assegurat 
pel metre. 

Però es veu que ultra el riu, també fou nom d'un 
15 indret précis, o d'un poblat, més o menys réduit, ço 

que ens explica per qué els inf. populars, de 
Vilafranca, Vistabella i Benassal, digueren sempre «riu 
de M.» amb de. I també Ga. Girona ho deia així si 
no li ho impedia el metre, no pas «riu Montilo». En 

2oefecte, el mateix G. Girona, en el seu Vocab. del 
Maestrat, així com sol dir, per a les localitats on s'usa 
un mot, que «s'usa a Vilafranca, a Morella etc.», tam-
bé diu que un mot, «s'usa a Montilo» (p. ex. s.v. 
cromult). Això mateix donen a entendre les 

25 MENC. ANT. S. xvi: «Val de Monlleó» (igualat a una 
série de pobles com Vilafamés etc., en el Memorial 
Muñoz (BSCC xvi, 431). Ja: 1382• «Montem 
Leoni»(BSCCxiv, 462). 

A uns 3 k. de les seves fonts més altes, segons 
30 VLGC, es troba el «Mas de Monleom(40°\l x 3°15), 

per alt de la riba esq., a nivell de les fonts; però 
també posa «Mas de Leon» a la riba dreta, per aque-
lla altura. El cas és, però, que no eren coneguts com 
a nom de masos als meus inf. d'aquells pobles, en 

35 particular el de Vistabella, que en canvi m'anomenà 
el «veïnat del Montlleó» (xxix, 79, 4, 79.12); i els pa-
gesos a qui vaig demanar el carni, en el curs de la 
meva marxa de Benassal a Penyagolosa, em digue-
ren que es travessa (el riu) «pel Mojó» a Castellets; i 

40 explicaven que una altra branca de camí puja a l'Est 
«des del Mojó cap al Pinar Negre» (xix, 80.13). 

En total sembla, dones, que tant aquests détails 
d'itinerari, com les cites dels SS. xiv i xvi es referei-
xen a les parts disseminades del mateix «veïnat del 

45 Mdin)llá> que indicà l'inf. de Vistabella, i la «Val de 
Monlleó» de Muñoz. I en conclusió consten només 
Molió, monjó i monjeó, com formes autèntiques del 
nom de tot el paratge; no sois del riu.1 

50 ETLM. A) Suposant que el nom li vingui de les 
fonts del riu, será simplement l'àrab mâ l-uyûn Tai-
gua de les deus'. És versemblant que aquí la a tin-
gués timbre velar: per la m, per les u que la rodejaven 
i per influència del cain: dones mâ l-coyûn, passant 

55 per una banda a mojeón (dissimilació) i per altra 
banda majón > mojó, la versió més popular. És clar 


