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REQUIEM PER JOSEP Mª SOLÀ I SOLÉ  
 
Maqzepha (963), Maschizeufa (971), Mazechefa (992), Maczefa( 1004), Maccefa 
(1064), Maccepha (1033), Macceffa (1063), Maszchefa (1153), Mazquefa ( 1370), el 
nom del nostre poble a sofert un gran nombre de variacions fins a arribar a l'actual 
Masquefa. Possiblement moltes generacions de masquefins s'han preguntat abans que 
nosaltres quin es l'origen d'aquesta paraula, el prestigiós filòleg i acadèmic igualadí 
Josep Mª Solà i Solé es va fer la mateixa pregunta, desprès d'estudiar 
etimològicament el nom de Masquefa, va arribar a la conclusió que prové de la 
paraula aràbiga Maskefe i significa un lloc fèrtil, una terra fèrtil, gràcies a ell, 
coneixem una mica mes de les arrels de la nostra vila..  
 
El passat dia 3 de desembre de 2003, el Doctor Solà i Solé va morir a Washington, als 
Estats Units a l'edat de 79 anys, i es per això que aquest mes, el Tomb vol dedicar la 
pàgina de " Coneix la nostra història" a la seva memòria, com un petit homenatge a 
la seva aportació a la nostra història mil·lenària.  
 
Josep Mª Solà i Solé, va néixer a Igualada l'any 1924, va iniciar els seus estudis a la 
Universitat de Barcelona i els va ampliar-los a la Universitat de Estrasburg, i 
Tübihgen, va exercir la docència a la Universitat Catòlica d' Amèrica a Washington.  
 
Va ser un dels fundadors del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, i era un home 
ben conegut en el camp de la investigació filològica- literària, no sols catalana, sinó 
també castellana, oriental ( hebreu, púnic i sud-aràbic), dominis en els quals va 
publicar vint-i-cinc llibres i mes d'un centenar de treballs d'investigació, darrerament 
presidia juntament amb la seva dona la Fundació Paulí Bellet a Washington, 
dedicada a la projecció de la llengua i cultures catalanes als Estats Units, impulsant 
la traducció del Tirant lo Blanc a l'anglès i organitzant simposis, jocs florals i 
conferencies.  
 
L'any 1995 va ser objecte d'un homenatge de l'Associació d'Igualadins Forans, que va 
lliurar-li l'Hèrcules d'argent a l'Hotel Majestic de Barcelona Els treballs de Solà i Solé 
en el camp de l'epigrafia semítica antiga el van fer mereixedor de la Creu de Sant 
Jordi atorgada per la Generalitat l'any 2000, també havia merescut altre premis com 
el Guggenheim Falow i el premi Batista Roca de l'Institut de Projecció Exterior de la 
Cultura catalana.  

 

 


