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també provaven la impossibilitat del canvi de Çavit així a Algèria: Beaussier, 455; Sâbit «rivière dont le 
en sibit: ¿on s'és vist que mots com marit, grafit, es- cours est tranquille», sabta «longe pour aiguiser le 
carit etc. s'hagin pronunciat amb i-t (*mirit etc.) com rasoir», sabâta «baïonnette», sabat «grande peau de 
Civit? Lavit del Penedès es pronuncia Isbit, natural- bouc», masbût participi, a la zona de Constantine 
ment.3 ? (Lentin). En RMa sâbit participi actiu 'que descansa, 

L'ETIM. real no ha estât conjecturada seriosament, reposât', i nom d'acció del verb sbt 'descansar', junt 
si bé en forma insuficient, més que per M-Lübke i per amb sabt, subut, subuta. Del subat 'somni letàrgic' ve 
mi (E.T.C. i, 265, i DECat n, 625&18-23), que ara en el cat. subet, subec 'son fort, modorra', des del Spill 
donaré la demostració. És ciar que si M-Lübke (BDC de Jaume Roig, fins a lus tan popular que avui té 
xi, 5) insinua que podia ser pre-romà fou a la lieu-10 aquest mot a les liles, com s'ha demostrat abundant-
gera, a falta de cosa millor —en ocasió de dir-ho del ment en el DECat vin, 130-131); i ja sabàtï 'letàrgic' 
casual parônim Civïs. en les 1001 Nits, en l'egipci Boqtor i en l'algerià Hum-

Perô aci es tracta d'un NP d'origen aràbic, com el bert (veg. Dozy, Suppl. i, 624). 
de tants moriscos que hi havia a la baixa Segarra, veg. D'aquests multiples usos adjectius, elogiosos els uns, 
la llista que dona de moriscos segarrencs de 1400, co- ironies o pejoratius els altres, és ciar que vingué l'ús 
piada de l'arxiu de Cervera i p. p. Duran i Sanpere; de sàbît com a NP, que hem documentât entre els 
i els molts que Mn. Segura donà a conèixer de l'Ar- nostres moriscos, i que sembla haver estât descabdellat 
xiu de Sta. Coloma de Queralt. Altrament, en aques- predilectament en l'àrab del Magreb i d'Espanya. Com 
ta latitud, els arabismes toponímics ja sovintegen; i a nom d'algun morisc, fincat en la Baixa Segarra, 
més al Nord i tot: Calaf, Beltanes, Nalec, Salmella, 20 quedà en el nom del llogaret de Civit: aixi es com-
L'Eucaria, Aumenara-, i allí prop, el mossàrab arabit- prèn que aquest nom de gent mal mirada, no arribés 
zat Granyena. a surar més que després de l'E. Mj., i ben poc abans 

Es tractava, en efecte, d'un nom propi dels moris- del S. xix. I es comprèn que com a cognom, sigui pe-
cos del Migjorn català i dels valencians, murcians i culiar del Sud del Principat: AlcM només el troba en 
magrebins. Un Abraham Çebit i un Abdalla Cibit fi- 25 set pobles, tots de la zona d'Agramunt, Valls, Barbe-
guren en les nomines dels sarraïns del Coll de Rates, rà, Falset, Espluga de Francoli.4 

entre Tàrbena i Benissa, en l'any 1404 (p. p. Mateu i 1 En el benemèrit llibre Els Toponims de la Se-
Llopis, Mise. Fabra, p. 51, § xi i , 4, 5); Cudi-a-çivit era garra, pp. 115-117. — 2 Cartas de Población y Fran-
la primera i més important de les 21 «quadrillas» en quieta de Cataluña, Md., 1969 de riquesa i bona crí-
què es dividía el territori de l'Horta de Murcia, repar- 30 tica ben conegudes. — 3 Fora d'aqueixes cites Turull 
tit per Alfons X, cap l'a. 1270: que així figura, passim, en dona del lloc Ça Vit de Bordell en tres o quatre 
en el Rept. de Murcia, p. p. Torres Fontes, p. 4.27 ss.: fogatges inédits, dels Ss. xiv-xvi, que prou deuen 
és ciar que és àr. qudia 's-Sibît 'el turó de Sivit'. referir-se (no estan al nostre abast per comprovar-ho) 

Encara avui, a Algèria, Sàbît NP (GGAlg). També a aqueixa part de Segarra. Deuen ser del Ça Vit en 
ha deixat altres rastres en la toponimia catalana i en la qüestió. Perô ignorem on era aqueix Bordell o Bor-
portuguesa. Molt d'en Civit o sebît (Coves de Vinro- délo-, Duran i Sanpere (en el Ll. de Cervera, 72) 
ma xxvi i i , 141.8), Font de l'Encivit < as-sabît, te. Tiu- no el localitza. Turull es funda en el fet que hi ha-
rana (xviii, 37.14). Joaquim da Silveira va publicar via les aigües del riu de Cervera (que a Civit no-
una nota sobre els NLL portuguesos Cevide i Cebido més hi té les deus més altes), un mapa del Sr. 
(RLus. xxxv, 57, 58, 59) que ell situa i documenta ja 40 Guiu i Sanfeliu (de Tàrrega 1981) i sobretot en la 
antigament, sense encertar a veure'n I'etimologia (no seva propia petició de principi etimológica, relati-
de S I N A P E T U M que hauria donat en portugués ySea- va a Civit. L'única dada que tenim de l'existència 
bedo). d'una església en el Ça Vit segarrenc és en una llista 

Són dérivais de l'arrel pan-aràbiga sbt 'descansar', de parrôquies p. p. Junyent (a. 1331) de l'«ecclesia 
i 'viure o ser lleuger'. D'aquí secundariament, usos ad- & de Ça Vith¿» (Misc. Griera). Dévia ser una església 
jectivals: 'lleuger', 'llest', 'habilissim, astut' (Kazi- d'existèneia fugaç: res més se'n sap ni figura en les 
mirski, en les formes sabt i sàbût) irônicament o altres llistes de parrôquies vigatanes dels Ss. x i - x i i , p. p. 
vegades mig-pejoratiu: sabt «swift, excellent (horse)» Mn. Pladevall. — 4 Deixo enlaire per a estudi més 
(en el Firuzabadí i el Tâg al-Arús (Lane, 1228, a35), detingut revisar si vénen també d'aquí l'adj. ironie 
«young man, ill-natured and bold, daring» ( F i r u z . , 50 sabit, -ida de Jaume Roig (DECat vu, 517^50 ss.); 
lin. 39); «a man cunning, posesessing intelligence, i el NL de Montaverner La Foia Sebeta (xxxn, 
sagacity, excellent judgment» (Firuz., Tag-al-A.). Tam- 100.5). 
bé subat id. (Firuz. Tag al-A.)\ en l'altra acc., sibtân 
«foolish», «perplexed» (Lane 1288c); sàbût «a camel CLADELLS, Sant Miquel de ~ 
that goes the pace», també sabti «bold, daring, sharp Poblé i antic municipi de la comarca de la Selva, 
in tongue» (des del Djauhari i el Firuz). agrégat l'any 1972 a Santa Coloma de Farners. 

No cal dir que aquesta arrel en àrab era tan antiga PRON. MOD. : sam mikçl ds ktebéls, oït a Hostalric 
com l'idioma, car subàt 'repos', i el verb, en el sentit per Casac. i al Pedro per JCor. Cladells és poc popu-
de descansar, ja figuren a l'Alcorà (vu, v. 63; Penrice, lar i el nom se sol estrafer en Clavells. També és co-
p. 165). I que resta ben viva en l'àrab d'Occident; 60 negut com Sant Miquel del Sot de Vallors. 


