MORATELLA, MORATELL, MORATAL
ant com allí exemplifico i explico
És ciar que cal rebutjar l'etim. com un NP germ.
{Moran, -nt, -nd), que suggereix AlcM: no sois perqué no explicaría les altres formes que .segueixen,
sinó perqué la limitació al Migjorn valencia ja ens en
desenganyariade tal provinença.
En canvi el xocant i exòtic grup consonàntic -ht
ens explica perfectament la terminació -ant de la
forma més estesa; i també la -e de Morante. Certament es troben també Morante i Moran en castella,
on no són rars ni recents (ja un Gonçalvo Mouran
en doc. lleonès de 1256: Staaff Ane.Dial .Léon. 91.2 6),
però també allá deu venir del mateix mot aràbic:
recordem la massa de mots i noms aràbics portats a
Lieo pels refugiats mossàrabs, recollits per Sz.
Albornoz i A. Steiger, en Festchrift.Jud, 1938.
Entre nosaltres apareix també en una forma femenina, però sempre -ta, etc., amb la t inconciliable
amb el germànic. I ja d'antic s'havia propagat fins a
Bna. -sigui des de les terres reconquistades o com
romanalla local, (tal com els nombrosos noms estudíate a l'art. Molantà). Hi havia el Pou d'En Moranta
a la Canonja de Bna., on posseïa unes cases el cavalier i arxiver Bernât Escrivà (rossellonès o gironès)
l'a. 1287, el que segons Coli i Alentorn seria autor o
coMaborador de la Cròn. de Desclot (doc. de YACA
reg. 78, f 36i°); veg. l'ed. NCl, vol. v, 229.
És sobretot de Mallorca, on els noms moriscos
abunden tant com en el P.Val. Allá també amb dades
antigües: el jesuíta Jeroni Moranta, nat a Palma de
M. que morí, predicant, a Méxic, a mans deis indis,
l'a. I6l6 (J.M.Bover, Bi.Escr.Ba. n, 662); que és cognom molt estés a l'Illa ja ens ho digué Alcover (BDLC
II, 277); consta a Espories el 1922 (BDLCxII, 7)1; i
s'ha arrelat en top.; Can moránte a Sta. Ma.del Carni
(XL, 33.23, Mase. 1SH2).
D'altra banda la a arábiga entre les emfàtiques t i
r, majorment havent-hi b, sona â ben velar, quasi <?;
els nostres, oïnt moràbt, en feren Moròto, afegint-hi
la -o probablement ja els mossàrabs, que eren bilingües. Hi ha la Canal d'en morçto a l'Albufera de
Muro-Alcúdia (XLI 21.222, Mase. 6M1). I encara que
el silenciï AlcM (morisc i mossàrab són tabú a
Mallorca, tant com xueta) es repeteix en el Torrent
de Can Moròto d'Alcúdia (XL, 74.7, 74.15 mal accentuai Morato en Masc. 764). En fi, dissimilai, Maròto
és cogn. força estés a l'Illa i de procer familia:
Ferrandell de Maroto, pare de l'escriptora Anna
Maroto (Palma 1845: J.M. Bover Bi.Escr.Bal. I, 665). I
l'escriptor de la Renaixença i arxiver, J.M.Tous i
Maroto, a. 1850. Potser també una variant —no menys
inequívoca— Moróte, que trobo a Alacant.
Només resta el dubte que causa la manca de -t en
la forma Moran, que he detallat més amunt: però
sols podría induir-nos a cercar-li altra etim. arábiga.
Millor dit: en aquesta hi pot haver hagut superposi-

ció amb l'ar. mabrâm i mobarram 'prohibit', 'bandejat', que estan a la base del cast, marrano Ccristià'
entre moros i 'moro' o 'jueu' entre cristians): car la -m
final en àrab vulgar es confonia amb -n, veg. DECH
5 s.v. Però això només per a la variant; i amb caràcter
concurrent. En tota la resta l'etim. murâbt s'imposa.
1 Resta en la forma de l'àrab literal en Morâvit pda.
de Moraira (xxxiv, 606). Però l'àrab vulgar sincopava
regularment la / dels participis Csâmid > samd etc.;
io cf. Benisamd > Balansat E.T.C. n, 234; i aci vol i).
Moranta, V. Molanta Morat, Bini- V. vol. i, 211.
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Noms de Hoc valencians menors, d'origen mossàrab.
Barrane de la moraté/a te. de Moixent (xxxii,
20 84.20). La moraté/a sengles partides muntanyenques
en el te. de Tirig (xxviii, 89.9) i en el de l'Alcora
(xxix, 116.6); AlcM el troba també com nom d'una
muntanya en el terme de la Vila Joiosa, i cognom a
Catarroja.
25 Moratell, pda. important del te. de Xixona, anotada per J.G.M. 1935; en efete jo hi vaig anotar també
el morate'/pda. muntanyenca d'aquest terme (xxxv,
93.2).
Moratal, Vali de-, en el te. de Xàbia (xxxin, 84.11);
30 que es deu repetir en altres pobles de la rodalia,
perqué a La Font d'En Carròs hi ha el carrer Moratals
(xxxni, 47.21); i com a cogn. el troba AlcM a Dénia,
Lorxa, Algemesí i Alberic.
Cavanilles situa El Moratall a La Pobla de Farnals
35 (v. l'art. Farnals), poblé abans conegut, i encara popularment, com la Creu del Puig. «hay en este lugar
170 vecinos entre La Creu y El Moratall, lugarcito
que se aumenta cada día» (Ia- ed. p. 140, 2a. ed. 197,
lf.).1 Si no fos Cavanilles pensaríem si és errada per
40 Moratal, però venint d'eli podem creu re que la -11 és
acurada. Aquesta forma en -ali ens fa pensar en el
nom de Moratalla, la important i antiga vila murciana.
És segur que tot això és d'herència mossàrab. Però
45 no és ciar si ve: a) de MORÉTUM -ETA 'bardissar de
mores' o 'bosquet de moreres'; o bé b) de
MÜRATUM -ATA, derivat de MÜRUS, amb el sentit de

'(lloc o edificació) 'murats, amurallats, aparedats'; car
davant -R- la infl. de l'àrab havia de canviar la u en o,
50 cf. Morvedre MÜRUM VETÉREM, Mortitx MÜRTTS, i els
altres estudiante en el voi. i, pp. 211, 259 etc.
Quant al nom de la Moratalla murciana, també
s'ha dubtat entre una i altra filiado; amb inclinació a
ib) a causa áAlmuradiel i altres (veg. Mz.Pi.): així
55 com CASTELLA donà Castalia i l'andalús Cazalla, però
també port. Cacela. Els val. Moratella i Moratell, són

