
MO-, MON-

(Amari) i portugueses (Moura-Souza Vestigios da (Ç) MOÈLEM, pda. de Sella (xxxv, 32.13), que hi 
lingoa Arabiga em Portugal, i Diogo de Couto), era vaig oir en variants muçlem, modern i mojelem. Em 
concretament «le droit qu'on prenait pour le curage sembla muhàllim, part, actiu, F. n, de l'arrel blm 
des cloaques, et pour l'enlèvement des ordures qu' («parcere, mansuetudo, somniari» RMa.), que tindria 
on en tirait, et leur transport aux voiries». És ciar, 5 el sign, 'el qui pren paciència, es mostra clement'; 
dones, que el partidor Vilamoncarro de La Plana ve també productiva de NPP a Algèria i Arabia, encara 
de Iben al-Muqárrar, o sigui 'el del muqárrar1, nom que siguin diferents, sense Mu-. Poe probables 
del braç de séquia on es pagava aquest dret. Mulâhem, GGAlg, o una alteració fonètica, massa 

En els noms (1) i (2) (supra) es pogué tractar d'ai- forta, d'un Mohádem < MuJbámmád. 
xò mateix, si bé no m'hi consta séquia; o bé del io 
ruñar on anaven a parar els detritus llevats del Xúquer, (r|) MOFARÈS i noms semblants, Mall. 
0 d'un altre corrent d'aigua vei. 1) possessió en el terme de Calvià: «predio Mofares•> 

Quadrado (Conq. de Mail Alò). Pron. mofarás recor-
(8) MOCÀTIL 1) pda. del te. de Benissanó i d'un do de l'enq. de 1964 (XLI, 139.17), no ho tinc per 

carrer ibid, dins el poblé, i Pou de Mocàtil en els 15 escrit ni en Mase., però si en AlcM; Maferés, poss. en 
afores (xxx, 3.17). el mapa E>espuig uns 2 k. O. del poblé de Calvià. 

2) Del mateix, amb propagado de la nasal, una Encara que Quadrado hi identifica un «rahal Beni-
pda. que deu ser Moncàtil, en el te. de Benassal (si Mofaritx». 
bé Nic. Primitiu GzS. grafia Montcàtil) <Àr. muqâtil En el Rept. queda ben localitzat el (2) Rahal 
'combatent, campió', part. act. m de qtl 'matar'. 20 Benimofaritx que l'ed. Bofarull (p. 25) posa en el te. 

de Petra, poblé que es troba enmig de l'illa (uns 50 
(£) MOCLEM (moklçm), pda. del terme d'Agost k. a l'E. de Calvià), per tant ha de ser un lloc diferent 

(xxxvi, 50.21). de (1), homònim. 
Per a l'etim., pensariem a partir d'una variant fonè- 3) Tampoc s'hi poden identificar els de les dades 

tica vulgar de mutkelàm en lloc de mutekelim 25 següents, que el Rept. situa en el te. de Montuïri (po-
«eloquente» PAlc. 229a, si bé el que posa com traduc- ble 40 k. a l'E. de Calvià i uns 10 a l'OSO. de Petra): 
ció de «elegante en dezir» és mutekéllim, amb II i «alcheria Benimoferetz A 1 g a e r e n» {Rept. 57). 
accent a la penúltima; però també consta com Fins ací totes les dades són amb -f-, però en tro-
mutakallim (a Alessandria: Amari) i mutakallamânï bem unes altres amb -h- que distingeixo com (3b): 
«beau-parleur» (Bq.: Dozy, Suppl. 11, 486). 30 «alcheria Benimoheretz A 1 g a i r e n» (Rept. 105) i 

I com que en RMa., i altres fonts hispàniques, (3c) «alcheria Benimoheretz Algueceri». Com que 
aqueixos particips i derivats de forma V apareixen Quadrado (p. 481) posa el 3c com mera variant de 
contrets en -tk- (veg. DECH, s.v. achacar-atsakka etc.) 3b, i en lloc de Algueceri hi llegeix Alguacen. Es 
1 era vulgar la confusió entre els particips en -i- i els comprèn que tot plegat deu ser de lectura borrosa;1 

part, en -a-, en els quais l accent queia vulgarment en 35 i sembla que 3b i 3c són un mateix lloc dividit en 
la á: també es pot pensar en una variant així —o dues meitats. 
sigui mutqalám— de muqallam 'retallat, esbrancat' Així, en conclusió, aquest NL mallorquí devia 
(Dozy, Suppl 11 399, cf. RMa., s.v. sermo i calamus). aplicar-se a tres localitats homònimes. I les seves gra-

O bé pot ser una variant del NP Muqran fies antigües serien en part amb -h-, i en part ja can-
(GGAlg),que és Miqran a Aràbia (Hess, 46). 40 viada en f com avui. 

Però el més fundat és unir-lo amb el nom de l'al-
queria de Benimocre, que figura en el Rept., en el Reapareix igual, o amb lleus variants, en diversos 
terme de València, amb variants -mocrein i -macron llocs del Continent, sobretot valencians. 
com situada prop de la «carraña de Liria» (ed. Bof. 4) Mofeiriz Avinmelic, nom d'un morisc en un doc. 
192, 244). Llavors tot plegat sortirà de l'arrel àr. qrm, 45 de 1175 del Cart, de Poblet (p. 127). 
(d'on qarm «chef d'una tribu», que d'altra banda ha 5)En el Rept. de Val., encapçalant les donacions 
produit muqrim «étalon» 'cavall-pare'): pròpiament de Morvedre, unes cases «que fuerunt de Abdela 
és el part, muqrim, de la F. iv d'aquesta arrel, 'aqram Huart Moffereig» (Bof. 397.5). 
«tenir un étalon a l'étable», però també degué apli- 6) En les llistes de moriscos valencians de 1408 [a 
car-se a persones de qualitat. 50 l'Arxiu de Cervera] figura un «Mofferitz tintorer» (es-

t n conclusió: el més simple i més probable és que crit així, nô 6l, i escrit Moferritz; nQ 36, també tintorer). 
Beni-Muqrfm 'fills dels homes distingits' vagi donar 
Benimocrem pronunciai -moklem pels moriscos. ETIM. L'estructura arábiga és evident. Oliver-Asín 

—que ho coneix només per la nota de Quadradro— 
Moeixa(Al—), V. Movéixer infra 55 ho interpreta com Beni-Mufarrigs\ i no és estrany 

que li ho accepti AlcM\ perque reaiment frgés una 


