Qüestions de tOl2onimia
~
Fa molts anys que cerquem una resposta adequada al qualificatiu de "nova" que dmern a la
masia si tuada al peu de la carretera de Si tges,
davant de les Roquetes, propietat dels genrans
lVEgrinyades de 1955.
Amb el nom de Masia Nava se la coneix des
del segle passat, més o menys de quan es va cons
truir la carretera, a partir de 1863, via de c¿::
mmí.cacíó que es va projectar pel costat de rnigdia de la casa, quan el "cemí vell" de La Geltrú
a Vilanoveta passava (i encara passa) pel cantó
Nard, o aigui , pel davant de l'antiga facana de
la masia, cantonada ambel camí que de la masia
Torrents va a Carro.
L'adjectiu
de "nova" nanés podia venir de
dues opcions: o bé perqué s'havia construit te>talment nova, o pel sol fet d 'baver=se reconstruit
sobre una de "vel.Ia", Na es traba constatació de la primera opció, i la segona elecció
sembla més versemblant, presumiblement reali tzadapels lVEgrinyadarrunt d 'una edificació bastant
anterior, ja que en una pedra trabada i que COI'respon a la clau de vol ta d' una portalada hi diu
"J.M.1748" i deu pertanyer ala casa "vel.Ia",
En escanvi, una rajola de la facana actual porta
la data de 183) i deu ésser de la casa "nova",
Pero, quin nom portava la masia "vel.Ia"?
~
amb l' amic Antoni Sagarra vam estudiar el
Cadastre de 1739 i vam identificar les peces de
terra sobre el rrepa del municipi de Vilanova i
la Geltrú, el nomduna antiga masia prou documentada, "Mas M3.rroquípeca nº 155", propietat
de Jacint Ratés, apareixia al costat del camí
de Vilanoveta i a ponent del terme de Ribes, a
~tana
de l' actual Nbsia Nava. Per contra,
en el lloc m ara existeix la casa, peca nº 149,
propietat de Pau M3rtí,no hi consta va cap edificació i segurament hi era. Recordernque la llinda "J.M."(M3rtí?) és de l'any 1748. Ja en el s~
gle XIX, i cmcretament el 1819, encara es feia
esment de "lo Masrrerroquí" a la llibreta del
''Delme del Castell de la Geltrú", Aixü vol dir
que la masia va perdre el seu nomde M3.rroquí
quan fou reconstruida i el poble la va batejar
oovament.
Del mas.M3.rroquíes traben notícies documerrtades des de lE83 i en el Capbreu del Castell
de la Geltrú de 1591 també se' 1 coneix per nas
d' en Don. Un tal Felíp Amiguet era propietari
de dos jornals
de terra "en lo mas M3rr0chí",
r
els quals afrxrrtaven a llevant ambel terme de
Ribes i a ponent tocaven "lo camí qui va a Carro" . El rrariner Joan Torrents també possera un
jornal ".en lo MasM3rr0chí", limi tant a llevant
i a migdiá ambel susdit Fel.ip Amiguet. Per altra banda, un al tre rrariner, Gabriel Torrents,
tenia un jornal "en les Tapies del Mas den D::m

(q)" , així rrate;x "e:.::idint lo terme de Ribes
y de la Geltrú per ~¿:::anda de llevarit i afrontant a migdia "00 ~J C2mÍReal qui va a Sitges"',
La peca del darrer mas era quasi bé igual a la
del mas M3rroc¡u.::
, tal vegada el mateix lloc,
ja que la "q" de darrera el nomsembla indicar~
ho així si volía dir "quondam", ' en al tre temps', 'abans'.l
El 1595 Francesc Alegret va carprar una ter
ra prop del "MasM3.rr0quí", i el lEU3 fou venut
el rrataix "Mas M3.rr0quí"per Jaume Barceló a
Bernat Urge.l.Iés, pages de La GeltrU habi tant
en el carrer de Bonaire. Després, el lf07, l' flr
legret
de Carro venia la terra carprada anys
enrere, fent-se esment del veí ''M3sM3.rr0quí".
1 per que es deia M3rroquí? Potser volía
dir "mas Roquí", comdialéctricarerrt anomenern
mantes vegades el mas Roquer per 'M3rroqué'?
Dones no, més senzill. La solució et.írrol.ógica
la vam trabar en un llibre recent: 1 'any 1457
es fa menció.del camí al "mansum d 'en M:rrTcrquí,,2 , i.tma notícia del 1458 fa. referencia al
testament de Berenguer M3rr0quí3, possible propietari
de l'antic mas d'en D::m i després mas
M3.rr0quí.4
D'aquesta manera esdevingué topCnimel cognom gentilici de l'amo, o sig¡Ji, el que nosaltres entenern per antrcpóním o topCnimde noms
de persona, en aquest cas de procedencia o origen, com. pccenésser també al tres cogncmsben
coneguts ~ casa nostra, per exemple Alernany,
Angles, Aragcnés, Castel.Iá, Catal.á, Cerda, Fran
cés, Oí.ronés, Navarro, Pal Iarés , Ripol.Lés, Ur=
gel.lés i Bigata (nadiu de Vic! ) .
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