MUSEROS
variant repercutida Murtra {II) té més extensió en el
català central i en el rossellonès {DECat. v, 851a2031). J.F.C.

283); 1017: Murriano {pugo altö) (Monsalvatje, x,
212).

ETIM. Nom de predi romä en -ANUM der. del NP
196; 242), Aebischer, Top., 112. J.F.C.

MURRIUS (Schulze,

Murriola, V. Müria Murseil, V. Marxuquera
MURTA

5

Mus (Palma), V. Mo- mise, àr.; i cf. Muç Musanero,
V. Mosà Musclera, -ero, te. Relleu (art. Murlà)
Muscluala, V. Mosquera Musiero (Pall.), V. Mosà

io MUSEROS
I. Santa Maria de la Murta, antic monestir dels
monjos jerònims del municipi d'Alzira, situai al fons
Poble de l'Horta de València.
de la Vali de la Murta (o de Miralles), tancada al S.
De 2000 hab., a uns 12 k. de la capital, immédiat a
per la Serra de la Murta (368 m. alt.), conjunt de
l'esq. de la carretera de València a Morvedre i a
muntanyes que forma el sector occidental de la serra 15 Barcelona. Cavanilles dona details sobre el seu terde Corbera {GGRVil, 118).
me i produccions, pondérant molt (§ 68) la riquesa
de la seva horta; ho subratlla encara Mtz. Aloy:
Barrane de la Murta, neix a la serra del Castellet
«terreno de buena calidad, mixto de secano y regadío,
d'Aixa, passa per la vila de Pedreguer i desemboca
fertilizado por la acequia de Moneada: se cosechan
al mar en el terme de Dénia.
Cala Murta, a Formentor, dins el mun. de Pollenga. 20 hortalizas, cebollas, trigo ---» {GGRV751-5).
Pron. mod.: museros, (així a tots els pobles del
Séquia de la Murta, a l'horta de Xàtiva, que pren
voltant, en les enq. de 1962, i a la de Museros mateix
l'aigua del riu d'Albaida.
(xx, 115-9), la qual no ens aclareix si tenia -s- origiRiuet de la Font de la Murta a Benicolet (xxxn,
nària o -55-, puix que és zona de parlar apitxat, i més
168.2.6).
La Murta, gran fondai, a Tàrbena (xxxiv, 176.1). 25 de 30 k. lluny dels pobles més pròxims on es distingeix -5- de -ss-. Després d'alguna vaciMació es va
II. SantJeroni de la Murtra, monestir de l'orde de
decidir definitivament l'ortografia Museros amb conSant Jeroni, en el terme municipal de Badalona, al
sonant simple {Nomencl. de S.Guarner, 1966, p. 16).1
peu de la serralada de Marina. Estany de la Murtra,
albufera del delta del Llobregat, en el municipi de
MENCIONS ANT. No figura en el Rept. Però sí soGavà. Cala Murtra, en el Cap de Creus, dins el ter- 30 vint en la Cròn. de Jaume I: «fom a la torre de
me de Roses. La Murtra, casa i veral del terme de
Muntcada --- que faéssem derrocar la torre e --Sant Climent Sescebes (XXII, 62.19). La Murtra, platja quan d'aquí partiríem que anàssem a la torre de
de Sant Poi de Mar.
Museros, e que la preséssem ab lo fenèvol, e ab
batayla --- e puys anam a Museros, e assetjam la
DERIV. (CoMectius etc.)
Es Murtar; vénda del municipi de Sant Joan de 35 torre ---» —que, en efecte, costà dura i llarga batalla—, «e quan los haguem preses - -- en G. Saguàrdia
Labritja (Eivissa). Es Murtar, cala de la costa orientai
--- pregàns --- quel déssem aquels 60 sarrains de
de Menorca, dins el municipi de Mao.
Musseros --- e envià --- en València --- sii darien
Tossal deis Murtars, a Pego (XXXIII, 105.22).
E. G. d'Aguiló per aquels 60 catius de Museros--- e
Barrane delsMurtals, a Xixona (xxxv, 97.6).
Sengles partides la Murtera a Almenara (xxx, 8.24), 40 éls atorgaren-li-o» (§§ 203-4, Ag. pp. 248-9).
Torrent (Horta: xxx, 139.24), Agost (xxxvi, 49.18) i
1246: Museros (Huici i, 413); 1280: Museros
Campanet {Sa Murtera).
(MtzFdo., Doc. Val. ACA il, 1083).; 1279. Museros
poblat a fur de València {EEMCA m, 272). Fi S. xv:
Les Murieres, a Algímia de la Baronia (xxx, 35.6).
«descriure vull un somni y fantasia / que fiu, dorSes Murteretes, a Santa Margalida (XLI, 26.5; Mas45 mint, una nit en Museros; / que puix jo no crech
caro 11H9).
gens en ahueros / — no vull mirar tan primament /
EsMurterar de So n'Odre, a Selva (XL, 66.16).
— » {Somni de Johan Johan v. 49).
Coli de Murtero, (amb -o mossàrab) coli de la serFins a llavors encara es distingia la -s- sonora de la
ra de Cardó, entre els termes de Benifallet i Tivenys.
La Muriella, partida del terme de Simat de Valldigna sorda (-55-), fins i tot a l'Horta de València; i ja veiem
50 que en tots els textos apareix amb -s- senzilla, 8 ve{GGRV il, 170).
gades (amb una excepció única en la Cròn., contraCa Na Murtó, a Llubi (XLI, 3 20; Mascaró 11G4).
dita per 3 dins la mateixa ). Encara segueix així: 1609.
Sa Tanca des Murtons, a Migjorn Gran (Men., XLIV,
«Museros, 93 casas de cristianos viejos» en el cens p.
21.1).
p. Reglà (p. 107); 1645: «lo convent de --- Sent
ETIM.
Murta, 'arbust perenninoli, myrtus communii, pro- 55 Onofre, del orde de sent Domingo, construhit en lo
terme della de Museros» (doc. de Val., p. p. Ed. Julià,
vinent del llatí MURTA, que té el mateix significat. La

