MORRANO
aplegades per Scaliger (CGL, v, 604.37 i 685): d'on
MORRANO
el proverbi «lapidem mittere in acervum Mercurii»
que St. Jeroni deia en el sentit de 'portar aigua a la
Gran ribera a la Vali de Boi, afluent per l'esq.
mar', o 'donar una raó de peu de banc': aixi ho
del riu de Sant Nicolau, desaigua a través de la Baürta
recull el nostre Guillem de Cervera: «qui dona se- 5 d'Aigüestortes (entre Les Mussoles i Dellui, i neix en
nyoria / a foyl, obra n aixi / com qui peyras metia / el porteli de 2621 ait., que comunica amb la valí de
e 1 mont de Mercuri» (v.1100).
Cabdella. Algún cop he vist escrit Murano, però ho
he oit molt repetit murano, murano i moruno.
Etim. que ja publicàrem, jo en AILC il (repr.
Desaigua a 1755 alt. i cap ais 2160 es bifurca: la
Top.Hesp., 375) i G.Serra.
io branca dreta baixa del Tue de Mariolo (2930 alt.) i
frontereja amb la conca de Mariolo (Cabdella); hi ha
B) En plural en -A: MERCURIA. 1) La Marcúria pda.
tres estanys: el de dalt és gran, el de baix (2450 alt.)
en el Flamicell, te. La Bastida de Bellera (xxxi, 161).
és mitjà i és al costat de la Pala de Morrano (2625
2) Cast. La Morcuera monestir de San Miguel de
ait.) que cau damunt Aigüestortes, séparant Morrano
La Morcuera, p. j de Miranda de Ebro, anys 14051660, Mz.Pi. D.Ling. p.65.3). 3) La Morcuera, 15 de Dellui.
meseta en el Guadarrama, prop del Paular (visitaÉs aquesta Pala de Morrano, la més vistent, que
da pel meu pare, c. 1920, cf. la seva novel la Sindulf
ha d'haver-li dat l'arrel etimològica (mur o paredeta),
el Castella); i poblé de la prov. de Soria.
car des d'alia davalía cap al fons d'Aigüestortes la
«Baixada de Morrano»: esteses de pasturatge força
En domini mossàrab valèncià. 4) Fonteta deis
Margutres (xxxiv, 632.6)amb el qaf aràbic sonor, 20pendents; la branca esq. de la ribera de Morrano
només té un estany, i és prolongació, en línia recta,
imitat com g. Però com que l'àrab repugna al difdel baix Morrano.
tong ui:5) La Morquera te. de Torís (xxx, 152.2).
6) Els Morqueros (xxxiv, 148.2), te. Planes
ETLM. Diminutiu base de tipus normal: de morra
d'Alcoi.
car davant el sufix dim. -no la -o es canvia normalEn singular masculí 7) Marcoueyt, mas en el Bearn, 25 ment en -a-, segons les normes basques: com en
usano, dim. de uso 'colom'; el dicc. de Bera-Mendizate. Puyoo, perqué la forma antiga fou Marcoey (1380
bal dona murru «monton, muro - --», però més aviat
i 1540).
és l'equivalent ibero-aquità del romànic morro. Sobre
En efecte aquesta forma masculina sing. té vells
la relació existent entre les formes basques muru
antecedents. 8) Makwír desfiladero a Navarra, en el
riu Aragón. Amb una -r- dissimilada (cf. el 12 infra); 30 'munt', murru i morro, cf. Uhlenbeck, Vergi. Lautlehre
d.bk. Dialekten, p.49.1
i així segons Ibn Idarí, si bé d'altres llegeixen
al-Markwíz\ atacat per Abderrahman, a.924, entre
No manquen formacions semblants en la nostra
Carcastillo i Liédena (Lacarra, Est. de Hist.Nav., p.72
toponimia, espt. Els Bernyanos pda. a la dr. del bari 129n.46).
rane d'Arenys, el qual baixa dret al poblé de Boi des
Dones aquest masculí pot haver-se redui't a El 35 del N., i és dim. de vèrnia 'bosc de verns' (cf. nota
sobre Pedregana en TVBoíu, 9). El nom es repeteix
Morquí(9), pda. de Terrateig, turó amb vista extena Aragó, en el del poblé i mun. de Morrano (200
sa (xxxi) i un altre turó veí (10) ElMorquía Castellò
hab.), 26 k. al NE. d'Osca, ja a la r. del Sobrarbe (ja
de les Gerres (xxxn).
doc. en els aa. 1093 i 1248, BABL ix 225, 226) al qual
En el Bearn hi ha també el fem. (11) LaMarcoeyre,
afl. del Gave d'Ossau (ja 1675). Però aquest apareix 40 deuen haver donat nom unes «minas de yeso blanco
como la nieve, que llaman morrano y se emplea
també en una forma dissimilada: lo col de Mercuilla
para blanquear» (Madoz s.v. Huesca p.31). L'essenentre Baretons i la Sule (P. Raymond, Di. Top ). Aquescial d'aquesta nota més algún detall topografie meta dissimilació ens pot explicar la term. del poblé de
nor, ja va en TVBoíu, 6-7.
Marcuello (12) de la prov. d'Osca, perqué encara
1 Que MURR- ja existia i era productiu en etapa
que antigament aparegui com Merquerlo 1054, -cuerlo 45
ibèrica, en tenim ara proves d'aquell temps, en
1083, Morquarlo 1084 i Merquerlo 1083 (Mz.Pi.Orig.,
insers., ultra les que ja indiquem en el DECat., s.v.
pp. 134-5) el nexe -rl- degué resultar d'un compromorro. Murranus nom d'un terrissaire en les tromis entre -cuero i el dissimilai -cuelo. O ajudant-hi la
bailes de Perestortes prop de Ruscino (que desxidissimilació d'una de les r, que tenim documentada
50 fra O. Claustres en l'art, pubi, en «Gallia», p.81.);
en el (8) des de 924.
ara bé, que aquí també hi ha la formado diminuMorcuero «montón de guijarros» és viu a Alaba
tiva en -NO- ens dona prova una inscr. trobada a
(Baráibar) I en toponimia menor a Cespedosa de
L'Olleria (Vali d'Albaida, GGRV. n, 61), en la qual
Tormes (prov. Ávila) (RFExv, 266).
figuren junts un L. FVRIVS MVRRVS i una FVRIA
Morquí, V. Morquerols
Morral, V. Morro 55 L.F.MVRRANA (V. XIV). Es comprèn ben ciar que
aquesta Murrana era la filia: dimin. del nom del
Morranda, V. Morro

